
 

 

PROTOKOL FOR KAMPAFVIKLING UNDER DEN AKTUELLE COVID-19-

PANDEMI 

1.0      Indledning 
Regeringens nedlukning af Danmark under coronakrisen har ført til udarbejdelsen af denne 

protokol, der skal følges af alle involverede klubber. Protokollen sikrer, at alle parter er vidende om 

de regler og anbefalinger, der skal følges under kampafvikling i de professionelle fodboldturneringer 

i Danmark. Protokollen for kampafvikling skaber også et fælles grundlag og udgør en 

styringsprotokol med henblik på at kunne assistere klubberne med kampafvikling i disse vanskelige 

tider. Det er derfor helt afgørende, at protokollen følges stringent og uden afvigelser. 

Protokollen fokuserer på kampafvikling, herunder tre hovedtemaer: 

• Generelle oplysninger vedrørende kampafvikling 

• Sikkerhed i forbindelse med kampafvikling 

• Medier i forbindelse med kampafvikling  

 

Denne protokol er afledt af ”protokol for genoptagelsen af træning og turneringskampe på tværs af 

alle professionelle fodboldturneringer i Danmark under den aktuelle COVID-19-pandemi”. 

Denne protokol er en del af den løbende kontakt og det igangværende samarbejde med 

sundhedsmyndighederne.  
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2.0 Generelle oplysninger vedrørende kampafvikling  
Dette afsnit omhandler de generelle anbefalinger i forbindelse med kampafvikling, som det enkelte 

hjemmehold bør indarbejde i alle procedurer for kampafvikling. Heri indgår generelle anbefalinger 

vedrørende: 

• Adgang til stadion under kampafvikling. 

• En plan for opdeling af stadion, der skal inkludere specifikt afgrænsede områder til de 

forskellige arbejdsbeskrivelser og personer, der er til stede under kampafvikling (2.2 

Anbefaling til generel organisering af personale på stadion). 

• Generelle oplysninger vedrørende sundhed, praktiske regler og anbefalinger, der er 

tilgængelige for alle på stadion (2.3 Generelle anbefalinger for ansatte og øvrigt personale 

vedrørende COVID-19). 

• En anbefaling om at læse den protokol, som nærværende protokol er afledt af; “protokol for 

genoptagelsen af træning og turneringskampe på tværs af alle professionelle 

fodboldturneringer i Danmark under den aktuelle COVID-19-pandemi”. 

• Kontaktoplysninger vedrørende denne protokol. 

 

2.1 Adgang til stadion under kampafvikling  
Stadion defineres som et arbejdsområde, og derfor er det kun personer med en nødvendig 

arbejdsbeskrivelse, der kan få adgang til stadion under kampafvikling. 

2.2 Anbefaling til generel organisering af personale på stadion (plan for adskillelse) 
Hjemmeholdet skal udarbejde en skriftlig plan for organiseringen af alt personale, som omfatter en 

definition af specifikke arbejdsområder for alle personer med adgang og arbejdsbeskrivelser i 

forhold til kampafvikling. 

Formålet med planen for organiseringen af personalet er at begrænse den fysiske kontakt mellem 

folk med henblik på at begrænse spredningen af COVID-19 så meget som muligt. Derfor bør planen 

for organiseringen af personalet beskrive specifikke og sikre, afgrænsede områder (med god afstand 

til andre områder), hvor der kan opretholdes en sikkerhedsafstand på 2 meter mellem personerne 

i området. Planen for organiseringen af personalet bør gælde for de forskellige nødvendige 

arbejdsfunktioner og andre tilstedeværende personer før, under og efter en kamp. Planen for 

organiseringen af personalet skal sikre, at så mange områder/arbejdsfunktioner som muligt kan 

finde sted uden for stadion og at begrænse antallet af personer i hvert område så meget som muligt. 

Områder, der bør beskrives i planen: 

• To opvarmningsområder på banen til hvert hold inden kampen. 

• To bænkeområder til trænere samt udskiftede spillere og reservespillere med sikker afstand. 

• To opvarmningsområder uden for banen under kampen. 

• To medicinske områder til behandling af pludseligt opståede skader. 

• Et område til førstehjælps-/ambulancepersonale. 

• Et område for ankomst og afrejse omkring stadion før og efter kampen. 



 

 

• Et område for adgang/indgang til stadion. 

• Et sikkerhedskontrolrum. 

• Steder/områder til bolddrenge. 

• Steder/områder til tv-produktion. 

• Steder/områder til journalister/fotografer (presserum, interview- og mixed zone-områder). 

 

2.3 Samling af personer ved stadion 
Hjemmeholdet skal udarbejde en plan for håndtering af samlinger af personer, der bryder forbuddet 

mod at samles mere end 10 personer. Denne plan skal som minimum inkludere håndteringen 

indenfor stadionmatriklen og følgende punkter bør indgå: 

 

• Hjemmeholdet skal informere om forbuddet med samling af mere end 10 personer. 

Informationen bør være let tilgængelig, fremgå på klubbens hjemmeside, på stadion samt 

andre steder der vurderes relevant. 

• Hjemmeholdet skal vurdere om skiltning på stadionområdet skal opstilles. 

• Hjemmeholdet skal vurdere om stadion skal afdækkes, så det ikke er muligt at se kampen 

udefra (fx igennem hegn eller andet). 

• Hjemmeholdet skal inden kampen indgå en dialog med myndighederne for håndtering af 

samlinger af personer, der bryder påbuddet. Dialogen kan vedrøre selve håndteringen af en 

forsamlet gruppe, herunder hvordan de informeres om brud på påbuddet og hvordan de 

opløses. Dialogen bør vedrøre håndteringen indenfor og udenfor stadionmatriklen. 

• Hjemmeholdet skal etablere en procedure, der sikrer kontakt til myndighederne såfremt 

forbuddet mod samling af personer ikke overholdes. 

 

2.4 Generelle anbefalinger for ansatte og øvrigt personale vedrørende COVID-19 
Anbefalingerne i forbindelse med kampafvikling er skitseret i bilag A. 

 

2.5 Anbefaling om at læse “protokol for genoptagelsen af træning og turneringskampe på 

tværs af alle professionelle fodboldturneringer i Danmark under den aktuelle COVID-19-

pandemi” 
Vi vil på det kraftigste understrege, at alt relevant personale skal læse ”protokol for genoptagelsen 

af træning og turneringskampe på tværs af alle professionelle fodboldturneringer i Danmark under 

den aktuelle COVID-19-pandemi”, som indeholder alle anbefalinger vedrørende COVID-19.  

 

2.6 Kontaktoplysninger 
Divisionsforeningens kontaktoplysninger vedrørende denne protokol er følgende: 



 

 

• Sikkerhedschef, Kasper Kragh, mobil: 4230 9840, e-mail: kasp@df.dbu.dk 

• Media Manager, Lene Ugilt, mobil: 2261 8499, e-mail: lene@df.dbu.dk 

• CEO, Claus Thomsen, mobil: 2068 3055, e-mail: thom@df.dbu.dk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.0 Sikkerhed i forbindelse med kampafvikling 
I øjeblikket (17. april 2020) arbejder vi på en kampafvikling baseret på følgende regler og 

anbefalinger fra de danske myndigheder: 

• Ingen tilskuere på grund af forbuddet mod større forsamlinger frem til september 2020. 

• Regeringen vil genåbne dele af samfundet gradvist. 

• Sikkerhedsafstand på to meter mellem folk (undtagen spillere og dommere). 

Protokollen oplister følgende opgaver, der skal udføres af klubbernes sikkerhedsafdeling i 

forbindelse med kampafvikling (3.1 – 3.7): 

3.1 Adgangsliste 
Hjemmeholdet skal udfærdige en skriftlig og komplet adgangsliste, som omfatter navngivne 

personer, der skal overvære kampen, og som til enhver tid gør det muligt at kontrollere, hvem der 

rent faktisk overværede kampen. Hvis det ikke er muligt at registrere navnene på forhånd, skal de 

registreres ved ankomst.  

Bilag B indeholder en liste over personer til inspiration (se også 2.1 Adgang til stadion under 

kampafvikling). 

3.2 Adgangskontrol 
Generelle anbefalinger: 

• Stadion skal være lukket helt ned 3 timer inden kampstart. 

• Nedlukningen af stadion gælder ikke for tv-produktionshold, som vil ankomme flere timer 

tidligere. De vil koordinere deres ankomst med hjemmeholdet på forhånd. 

• Hjemmeholdet skal håndhæve forholdsregler for spillere og dommere, der ankommer til 

stadion, i hvilken forbindelse en sikkerhedsafstand på to meter til andre personer altid skal 

overholdes. 

• Hjemmeholdet er ansvarlig for koordinering og etablering af en adgangskontrol, der sikrer, 

at det kun er personer på adgangslisten, der får adgang til stadion. 

• Forholdsregler i forbindelse med adgangskontrol skal kommunikeres til resten af klubben. 

3.3 Sikkerhedskontrolrum 
Sikkerhedschefen (med gennemført uddannelse som Sikkerhedschef A+ for 3F Superligaen og 

Sikkerhedschef A for NordicBet Ligaen) skal være til stede i sikkerhedskontrolrummet under kampen 

med henblik på at opnå den mest effektive og kontrollede reaktion på enhver situation, der måtte 

opstå under disse nye omstændigheder. 

Sikkerhedskontrolrummet skal som minimum omfatte drift af videoovervågning (cctv), logfil og 

radiokommunikation.    

3.4 Nød- og evakueringsplaner 
De nye omstændigheder omkring kampafvikling kan påvirke klubbernes nød- og evakueringsplaner. 

Hjemmeholdet skal gennemgå deres eksisterende planer og sørge for, at de er opdateret og 

relevante for kampafviklingen. 



 

 

Hjemmeholdet skal planlægge kampafviklingen under de givne omstændigheder og sørge for, at der 

er udarbejdet planer og procedurer for nødsituationer og evakuering. 

Hvis omstændighederne kræver ændringer i klubbernes nuværende planer, skal disse 

implementeres øjeblikkeligt. 

Hjemmeholdet skal sørge for, at der er personale på plads til at udføre planerne i tilfælde af en 

nødsituation og/eller evakuering. 

Hjemmeholdet skal sørge for at informere politi, brandvæsen og andre eksterne instanser om 

planerne og procedurerne.  

3.5 Bolddrenge og håndtering af bolde, som ikke er i spil 
Alle bolddrenge bør bære handsker, og bolden bør placeres på jorden foran dem, når de ikke er 

aktive. Bolddrengene bør helst håndtere (opsamle) og give bolden til spillerne ved hjælp af 

fødderne.   

Yderligere anbefales det, at alle bolde, som håndteres af bolddrenge skal tørres (et håndklæde pr. 

tørring) og herefter afsprittes før end, at de kan anvendes i kampen igen. Derfor har klubben ansvar 

for, at hver bolddreng har tilstrækkelig med bolde (min 3 pr. bolddreng), engangshåndklæder og 

håndsprit, sådan at et naturligt flow i spillet kan opretholdes og ikke forsinkes af tørring- og 

afspritningsproceduren. Dertil har klubben ansvaret for at overnævnte tørrings- og 

afspritningsprocedure overholdes.  

 

3.6 Koordinering internt og eksternt 
Hjemmeholdet er ansvarlig for at kommunikere oplysninger til alt personale om planer og 

procedurer internt i klubben. Klubben skal også sikre, at udeholdet samt dommer og linjedommere 

informeres i god tid inden kampen. 

3.7 Kommunikation  
Eventuelle hændelser under kampafvikling skal kommunikeres på kampdagen til 

Divisionsforeningens sikkerhedschef Kasper Kragh på mobil: 4230 9840 eller e-mail: 

kasp@df.dbu.dk 

Hjemmeholdet skal sørge for, at tv-produktionsholdet er informeret om planerne og procedurerne 

for at undgå eventuelle misforståelser. 

Eventuelle spørgsmål til protokollen bedes rettet til Divisionsforeningens CEO Claus Thomsen på 

mobil: 2068 3055 eller e-mail: thom@df.dbu.dk 

 

 

 



 

 

4.0 Medier i forbindelse med kampafvikling 
Vi opererer med to underkategorier af medier, der i det følgende er beskrevet som: “Kampkritiske 

medier” (afsnit 4.1) og “ikke-kampkritiske medier” (afsnit 4.2). I det oprindelige setup for 

kampafvikling er både “kampkritiske medier” og “ikke-kampkritiske medier” tilladt med klare 

restriktioner for antallet af “ikke-kampkritiske medier”. Der er dog mulighed for, at kampe kan 

spilles med accept af kun ”kampkritiske medier”. 

 

4.1 Kampkritiske medier (1): 
Rettighedshavere: 

• 1a, Live-tv – Nent eller Discovery: 20-25 personer (+ yderligere 10-15 personer uden for 

stadion i OB-vogne) 

• 1b, Live-radio – DR: 2 personer 

• 1c, Højdepunkter – DR: 2 personer 

• 1c, Højdepunkter – Nent eller Discovery: 2 personer 

• og: 

• 1d, Officiel dataindsamler ChyronHego og en observatør i forbindelse med den tekniske 

rapport 3 personer 

• 1d, Statistikker – Runningball, Genius, Sportradar: 3 personer 

• Stillfotografer - nogle få udvalgte, hvis ikke-kampkritiske medier ikke er tilladt 

• Klubmedier - nogle få udvalgte, hvis ikke-kampkritiske medier ikke er tilladt 

 

4.2 Ikke-kampkritiske medier (2): 

• Fotografer 

• Journalister 

• Lokal tv eller radio 

• Klubmedier 

• Fanmedier 

 

4.3 For 1a under kampkritiske medier skal nedenstående retningslinjer følges: 

• Hvis du føler dig det mindste syg – bliv hjemme! 

• Bestilling af arrangeret mad og drikke til produktionsholdet er måske ikke mulig på stadion. 

Forhør dig hos hjemmeholdet på forhånd. Hvis dette ikke er muligt – skal alle medbringe 

deres egne mad- og drikkevarer. 

• Ankomsttidspunktet for produktionsholdet er nøje koordineret som minimum to dage før 

kampstart. 

• Redaktionelle møder skal holdes udendørs, hvis det er muligt, og brugen af alle indendørs 

faciliteter skal begrænses. Der vil blive stillet et lokale til rådighed, hvis det er nødvendigt, 

men benyttelsen heraf bør følge de generelle retningslinjer og anbefalinger meget nøje. 



 

 

• Interviews forud for kampen arrangeres/besluttes på forhånd. Hele kampen skal helst 

dækkes af én journalist + én fotograf, som laver interviews og har streng fokus på anvendelse 

af udstyr, der sikrer afstand mellem journalist og spiller/træner. Efter kampen skal 

produktionsholdet have samme fokus på at holde afstand under interviews. 

• Alle interviews skal gennemføres udendørs og være produceret med afstand mellem 

intervieweren og den person, der interviewes. Sørg for, at de personer, der interviewes, ikke 

kommer i berøring med det anvendte udstyr. 

4.4 For de resterende kampkritiske og ikke-kampkritiske medier skal følgende retningslinjer 

overholdes 

• Hvis du føler dig det mindste syg – bliv hjemme! 

• Der gives kun adgang til et begrænset antal mediefolk – f.eks. maksimalt én person pr. medie 

(én journalist og én fotograf) – og kun mediefolk, der er afgørende for at producere en 

historie fra den specifikke kamp. 

• Den medieansvarlige for hjemmeholdet kontrollerer, hvem der får adgang, og kan når som 

helst afvise folk for at begrænse antallet af tilstedeværende personer. 

• Der vil ikke blive serveret mad- eller drikkevarer – alle skal medbringe deres egne 

• Ankomsttidspunktet for ikke-kritiske medier må først ligge 15-45 minutter inden kampstart. 

Der vil ikke være adgang for spillere/hold inden kampen.  

• Der vil være restriktioner i forhold til pressens og fotografers siddepladser for at sikre, at der 

holdes afstand mellem alle. Hjemmeholdets presseansvarlige vil anvise siddepladser til den 

akkrediterede presse. 

• Alle pressemedarbejdere bedes udføre deres arbejde fra deres anviste pressesiddeplads 

(fotografer på deres anviste sted omkring banen). Hjemmeholdet skal sørge for, at der er 

tilstrækkelige hjælpemidler til rådighed for pressen (internet, strøm osv.), hvis det er muligt. 

Hvis dette ikke er muligt, og der er behov for en indendørs facilitet i et meget kort tidsrum, 

vil hjemmeholdet sørge for, at der er adgang til et presserum, men kun hvis dette er 

afgørende for pressepersonen for at kunne udføre sit arbejde. Adgang til presserummet skal 

koordineres med hjemmeholdets presseansvarlige, og i forbindelse med anvendelsen af 

rummet er det et krav, at strenge rengørings- og hygiejneprocedurer følges.  

• Toiletfaciliteter stilles til rådighed – alle skal stringent følge rengøringsprocedurer ved 

anvendelse heraf 

• Efter kampen vil begge holds presseansvarlige afholde en udendørs mixed zone med 

udvalgte spillere og træneren. Mixed zone afholdes med streng fokus på afstand mellem 

hold og presse – og mellem medlemmer af pressen. Der vil ikke blive givet tv- eller 

radiointerviews til andre end medierne 1a, 1b og 1c. 

4.5 Organisering af medier 
Stadion bør opdeles i zoner, så de forskellige medietyper ikke placeres inden for det samme område. 

Eksempelvis bør tv-mediefolk (produktionshold og redaktionelle medarbejdere) ikke opholde sig 

sammen med andre medier og omvendt. Adgangen til banesiden er meget begrænset, så det kun 

er dem med en umiddelbar arbejdsmæssig årsag, som må være der. Alle, som arbejder på banesiden 

- med undtagelse af den journalist/fotograf, der laver interviews - skal holde afstand til de to hold. 



 

 

Alle anvisninger fra hjemmeholdet skal følges. Manglende overholdelse heraf medfører bortvisning 

og potentielt fremtidig udelukkelse. 

 

5.0 Afsluttende bemærkninger 
Protokollen indeholder de nuværende anbefalede retningslinjer fra Divisionsforeningen til de 

professionelle fodboldklubber. Den kan imidlertid underkastes en løbende forbedringsproces og 

blive ændret og opdateret i overensstemmelse med den generelle sundhedsmæssige situation i det 

danske samfund, anbefalede retningslinjer fra myndighederne samt udviklingen og 

tilgængeligheden af nye sikkerhedsprocedurer og nyt udstyr.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bilag A – Generelle anbefalinger for ansatte og øvrigt personale vedrørende 

COVID-19 
 

Symptomer på COVID-19 
Alle ansatte bør altid være opmærksomme på eventuelle COVID-19-symptomer. Generelle 

oplysninger om COVID-19 og symptomerne kan findes på Sundhedsstyrelsens hjemmeside1 

De mest almindelige symptomer er: 

• Ondt i halsen 

• Utilpashed 

• Muskelsmerter 

• Tør hoste og feber 

 

De mere sjældne symptomer er: 

• Hovedpine  

• Kvalme 

• Diarré  

• Andet 

Hvis ansatte oplever symptomer, bør de gå i isolation hurtigt og følge Sundhedsstyrelsens 

anbefalinger (link ovenfor), kontakte egen læge og følge dennes anbefalinger fremadrettet.  

Det bør bemærkes, at det er klubbens ansvar at overholde sundhedsmyndighedernes retningslinjer 

og regelmæssigt følge op på dette. 

 

Generelle anbefalinger 
De generelle anbefalinger for at begrænse spredningen i samfundet og sikre beskyttelsen af 

risikogrupper2: 

• Vask dine hænder tit eller brug håndsprit. 

• Host eller nys i dit ærme. 

• Undgå at røre dig i ansigtet. 

• Begræns fysisk kontakt (hold en social afstand på 2 meter). 

• Sørg for hyppig rengøring i hjemmet og husk at lufte ud jævnligt. 

• Ældre og kronisk syge – hold afstand og bed andre om at tage hensyn. 

 
1 https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-corona 
2 https://www.sst.dk/corona/faq#corona-faq-corona 



 

 

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man indtænker rådene i alt, hvad man foretager sig. 

Anbefalinger i forbindelse med kampafvikling 
Nedenfor har vi oplistet nogle af de anbefalinger, man bør være opmærksom på under 

kampafvikling. Alle anbefalinger fremgår af “protokol for genoptagelsen af træning og 

turneringskampe på tværs af alle professionelle fodboldturneringer i Danmark under den aktuelle 

COVID-19-pandemi”. 

Faciliteter og øvrigt personale  

Det anbefales, at alle anlæg og faciliteter rengøres og desinficeres grundigt, inden øvrigt personale 

indfinder sig på disse efter anbefaling fra sundhedsmyndighederne. Derudover anbefales det, at 

hænder vaskes med sæbe eller desinficeres ved hjælp af håndsprit ved ophold på klubfaciliteter. 

Adgang til håndsprit og/eller sæbe med henblik på god håndhygiejne 

Det anbefales til enhver tid, at alle ansatte (og øvrigt personale på stadion under turneringskampe) 

har adgang til håndsprit eller til at vaske deres hænder med sæbe efter behov ved alle de faciliteter, 

der anvendes i forbindelse med turneringskampe (indendørs faciliteter i klubben, faciliteter på 

stadion osv.).  

Måltider: Morgenmad, frokost og aftensmad 

Ingen måltider bør serveres som buffet i personalerestauranten, men bør leveres i individuelle 

bokse til alle ansatte. Alle ansatte, der er aktive på banen (on-pitch-ansatte, dvs. trænere, spillere 

osv.) bør få de individuelle måltider leveret i bokse.  

Toiletfaciliteter 

Toiletfaciliteter bør være tilgængelige, men det anbefales, at brugen heraf minimeres. Hvis det er 

muligt, anbefales det at have forskellige specifikke toiletter til de forskellige arbejdsbeskrivelser. 

Som minimum bør det overvejes at stille forskellige specifikke toiletter til rådighed for de on-pitch-

ansatte og ansatte, der ikke er aktive på banen (off-pitch-ansatte), og for de enkelte holds on-

pitch-ansatte (spillere, trænere osv.) 

Håndsprit og/eller sæbe bør være tilgængeligt før og efter brug af toiletter. Toiletter bør rengøres 

dagligt og løbende i løbet af dagen før, under og efter turneringskampe. 

Transport til og fra turneringskampe  

Alle ansatte opfordres til at transportere sig alene og direkte til og fra stadion (turneringskampe), 

og helst i egen bil. Hvis det imidlertid ikke er muligt at efterkomme denne anbefaling, anbefales det 

at køre i halvt fyldte busser (dvs. med 20 personer, hvis bussens normale kapacitet er 40 personer), 

hvilket også er de restriktioner, der gælder for den kollektive bustransport i Danmark3. Derudover 

anbefales det kun at placere én ansat på hvert dobbeltsæde, og hvis muligt på hver anden 

sæderække.  

 
3 https://www.moviatrafik.dk/presse/presse-og-nyheder?vis=178033770803331 
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Det anbefales, at tidspunktet for ansattes og øvrigt personales ankomst til og afrejse fra klubbens 

anlæg, hotel, stadion osv. fastsættes således, at det sker forskudt for hinanden med et interval på 

15 min., og der bør til enhver tid holdes en sikkerhedsafstand uden for banen på 2 meter for at sikre 

mindst mulig kontakt uden for banen.  

Under turneringskampe 

Det anbefales, at der ikke er nogen begrænsninger på banen under turneringskampe. Men alle on-

pitch-aktører opfordres til at overveje brugen af individuelle fejringer så meget som muligt. 

Derudover anbefales det, at organiseringen af ikke-spillende ansatte og deres aktiviteter (undtaget 

er de 22 spillere på banen) under træning og turneringskampe vil være i overensstemmelse med 

som minimum sikkerhedsafstanden på 2 meter (udskiftede spillere og reservespillere, 

opvarmningsområdet, trænere osv.). Det anbefales endvidere, at alle ansatte udelukkende 

anvender en personlig drikkeflaske. 

I halvlegen i forbindelse med turneringskampe anbefales det, at der er to fysisk adskilte og eventuelt 

overdækkede områder udendørs (dvs. tribunen i hver ende af banen, to store telte i hver ende af 

banen, on-pitch i hver ende af banen osv.) reserveret og til rådighed for hvert hold til brug for 

halvlegsaktiviteter. Hvis de tilgængelige udendørs områder ikke kan benyttes på grund af 

vejrforholdene, kan der stilles to separate og fysisk adskilte indendørs rum til rådighed, der er 

rengjorte og desinficerede. Det er vigtigt, at det i alle områder, der anvendes i halvlegen, er muligt 

at overholde en sikkerhedsafstand på 2 meter, hvilket vil begrænse antallet af deltagende ansatte. 

 

Materiale til gennemlæsning 

Vi anbefaler, at du læser “protokol for genoptagelsen af træning og turneringskampe på tværs af 

alle professionelle fodboldturneringer i Danmark under den aktuelle COVID-19-pandemi”, som 

indeholder alle anbefalinger vedrørende COVID-19. Her skal bl.a. nævnes: 

• Køkken 

• Vaskerum 

• Omklædningsrum 

• Læge- og fysioterapiområde 

• Fitnessområde 

• Generelle rengøringsanbefalinger 

• Procedurer i tilfælde af, at en ansat er testet positiv for COVID-19  

 

 

 

 

 



 

 

Bilag B - Adgangsliste til inspiration 
Følgende liste er til inspiration og ikke udtømmende: 

• Stadion skal være helt lukket ned 3 timer inden kampstart (gælder ikke for tv-

produktionshold) 

• Dommer og linjedommere, herunder dommerobservatør 

• Antidopingkontrol 

• Spillere, trænerstab, teknisk stab 

• Sikkerhedspersonale 

• Førstehjælpspersonale 

• Presse- og kommunikationsmedarbejdere 

• Administrativt personale, CEO, sportsdirektør 

• Stadionaktiviteter og on-pitch-personale 

• Bolddrenge 

• Medier 

• Tv-produktionspersonale 

• osv. 

Fans/supportere 

• Hjemmeholdet skal give dedikerede fangrupper adgang til stadion med henblik på at placere 

flag og bannere ved deres supporterafsnit, inden stadion lukkes ned minimum tre timer før 

kampstart. 

• De dedikerede fangrupper kan være fra hjemmeholdet og udeholdet. 

• Reglerne og anbefalingerne fra myndighederne skal til enhver tid overholdes. Det er 

hjemmeholdets ansvar at sikre, at reglerne og anbefalingerne overholdes. 

• Flag og bannere skal først opsamles, når spillerne har forladt stadion. Dette er 

hjemmeholdets ansvar. 

• De praktiske aspekter af setuppet skal fastlægges mellem klubben (den ansvarlige) og 

fangrupperne. 


