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Fælles udmelding fra KL, DIF, DGI og DBU som følge af aftalen 
mellem folketingets partier og regeringen om anden fase af en 
kontrolleret genåbning 
 

Regeringen og folketingets partier har d. 7. maj 2020 indgået aftale om genåbningens fase 2, som 

bl.a. indeholder følgende åbning på idrætsområdet: 

1. Professionel idræt uden tilskuere (fra nu af) 

2. Udendørs Idræts- og foreningsliv (fra nu af) 

Af aftalen fremgår det, at genåbningen sker inden for sundhedsmyndighedernes retningslinjer om 

fysisk afstand, god hygiejne og det generelle forsamlingsforbud på mere end 10 personer. 

Aftaleteksten om genåbningens fase 2 mellem regeringen og folketingets øvrige partier 

På baggrund af den politiske aftale vil KL, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Boldspil Union i 

fællesskab opfordre foreninger – herunder fodboldklubberne - som har udendørs aktiviteter, der 

finder sted i kommunale faciliteter til at følge nedenstående retningslinjer og praktiske råd i 

forbindelse med genåbningen. 

Foreninger og udendørs faciliteter 

Alle foreninger kan fra nu af genoptage deres aktiviteter i udendørs faciliteter under overholdelse 

af Sundhedsstyrelsen generelle retningslinjer: 

Sundhedsstyrelsens generelle retningslinjer 

Foreningerne opfordres til at benytte og skilte med Sundhedsstyrelsens plakat til udendørs idræt: 

Sundhedsstyrelsens plakat til udendørs idræt 

Herudover opfordres foreningerne til at kontakte eget specialforbund under DIF eller kontakte 

DGI, med henblik på eventuelle særlige retningslinjer for den enkelte idrætsdisciplin.  

Det er den enkelte forenings ansvar at tilrettelægge aktiviteterne, så de lever op til DIF, DGI og 

DBU’s fælles retningslinjer, herunder sikre, at der indenfor foreningens aktiviteter prioriteres, så 

alle medlemmer får gavn af genåbningen. 

Klubfaciliteter skal fortsat holdes lukket 

Ifølge den eksisterende bekendtgørelse er klubhuse fortsat lukkede, hvilket også indebærer toilet- 

og badefaciliteter. 

http://www.stm.dk/multimedia/07-05-2020_Aftale_om_anden_fase_af_en_kontrolleret_gen_bning.pdf
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https://www.sst.dk/da/corona
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Bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og restriktioner for lokaler 

og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 af 19. april 2020 

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forbud mod større forsamlinger og mod 

adgang til og restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af covid-19 af 10. 

maj 2020 

Åbning af boldbaner for fodboldklubber 

Kommunale boldbaner kan fra nu af igen benyttes til fodboldtræning af fodboldklubberne under 

forudsætning af, at det sker inden for Sundhedsstyrelsens retningslinjer. 

DIF, DGI og DBU har udarbejdet retningslinjer for genoptagelse af fodboldtræning ud fra et 

forsigtighedsprincip, der ligger inden Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så fodboldtræningen kan 

udføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Dette betyder eksempelvis, at der maksimalt må være 10 

personer på en fodboldbane, og at aktiviteterne foregår uden kropskontakt. 

Fodboldklubberne opfordres hermed til at anvende disse retningslinjer for genoptagelse af 

fodboldaktiviteter: 

DBU’s retningslinjer for genoptagelse af fodboldaktiviteter 

DGI og DIF’s retningslinjer for udendørs idrætsaktiviteter  

For at give flest muligt mulighed for at dyrke idræt, er det hensigtsmæssigt at banerne opstreges 

som 5-mandsbaner. Opstregningen bør som vanligt foregå i dialog mellem kommunen og 

foreningerne, da der kan være forskellige ønsker og behov afhængig af geografisk placering. Der er 

vedhæftet en plakat fra DBU som inspiration til den konkrete opstregning. Hvad angår 

kunstgræsbaner arbejdes der på en afklaring af, hvordan banen eventuelt kan opdeles. 

Professionel idræt 

Der åbnes for at professionelle idrætsaktiviteter kan genoptages. Afviklingen skal dog ske uden 

tilskuere og efter bekendtgørelse om professionel idræt, som kommer snarest muligt.  

Kommende faser af genåbning 

Regeringen og folketingets partier har desuden allerede indgået en aftale om genåbningens 3. 

fase, der træder i kraft den 8. juni.  

Her fremgår det, at forbuddet mod forsamlinger hæves til 30-50 og at en række kulturinstitutioner 

og -aktiviteter genåbnes. 

Det vil desuden også omfatte en åbning af indendørs idræts- og foreningsliv. En nærmere afklaring 

af, hvad der vil være omfattet, sker på baggrund af en vurdering i sektorpartnerskabet af, hvilke 

aktiviteter der kan foregå sundhedsmæssigt forsvarligt. 

Med fase 4 (primo august) forventes svømmehallerne og spillestederne at kunne åbne med et max 

antal deltagere på 500. 
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KL, Danmarks Idrætsforbund, DGI og Dansk Boldspil Union vil løbende være i dialog omkring 

eventuelt yderligere præciseringer eller praktiske råd i forhold til denne og de kommende 

genåbningsfaser. 

Kontaktpersoner fra de enkelte organisationer 

Karoline Amalie Steen   

KL  

KAAS@KL.dk  

 

Poul Broberg 

Danmarks Idrætsforbund 

PBR@DIF.DK  

 

Troels Rasmussen 

DGI 

Troels.Rasmussen@dgi.dk 

 

Kenneth Grønlund Rasmussen 

Dansk Boldspil Union 

KEGR@DBU.dk  
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