
 

PROTOKOL 4 

PROTOKOL FOR GENOPTAGELSE AF 2. 
DIVISIONS TRÆNING OG KAMPE UNDER SARS-

CoV-2-PANDAMIEN 

Denne protokol beskriver følgende væsentlige forhold ved afvikling træning og 
turneringskampe i 2 division. 

Jvf. Justitsministeriets etapeplan er arrangementer med 500 siddende 
tilskuere tilladt fra 8 juni.  

Dette defineres som 500 personer i alt, inklusive spillere, personale etc., der 
maksimalt må være på stadion. Tilskuere skal sidde ned. 

Turneringsadministration har meddelt, at det alene er hjemmeholdet der kan 
disponere adgang for tilskuere for resten af sæsonen.  

Tilskuerrejsen skal tilrettelægges så ankomst, ophold og afgang kan afvikles i 
henhold til de på enhver tid gældende anbefalinger vedr. god håndhygiejne, 
antals-, plads-, afstandskrav, osv.  

Stadionområdet til siddende tilskuere skal indrettes så de lever op til 
myndighedernes afstandskrav mellem personer og pladskrav pr. person 

Det anbefales at benytte kontaktløs betaling  
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1.0 Protokollens grundlag 
Protokollen er udarbejdet på baggrund af følgende bekendtgørelser og retningslinjer fra de danske 
myndigheder: 

 

Sundheds- og Ældreministeriet: 

• Bekendtgørelse nr. 687 vedr. forbud mod større forsamlinger og mod adgang til og 
restriktioner for lokaler og lokaliteter i forbindelse med håndtering af COVID-19 (1). 

Kulturministeriet: 

• Retningslinjer for genåbning af idræts- og foreningsliv – udendørs (2).  
• Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og 

fritidsfaciliteter (3). 

Justitsministeriet:  

Plan for kontrolleret lempelse af forsamlingsforbuddet af 4. juni 2020 

 

Ordlyden i retningslinjerne vedr. genåbning af idræts- og foreningsliv – udendørs angiver: 

• ”… kan idrætsaktiviteter med fysisk kontakt gennemføres (fx idræt hvor man har direkte 
berøring med andre spillere så som håndbold og fodbold), hvis der til gengæld er ekstra stor 
opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved hygiejne og forebyggelse af 
kontaktsmitte.” (2) 

 

Kommentar 

I henhold til overstående retningslinjer er selve træningsøvelserne og fodboldkampe undtaget fra 
afstandskravet, og dermed er det muligt at genoptage fodboldkampe i ikke-fultidsprofessionelle 
miljøer og breddefodbolden. Nedenfor vil konditionerne for genoptagelse blive kommenteret og 
beskrevet. 
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2.0 Generelle konditioner for genoptagelse af fodboldtræning og -kampe 
Kulturministeriet har i deres retningslinjer angivet, at undtagelsen fra afstandskravet under 
fodboldtræning og -kamp kun er gældende: 

• ”hvis der til gengæld er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt ved 
hygiejne og forebyggelse af kontaktsmitte.” (2) 

 
Dermed skal fodboldklubberne haver særlig stor opmærksomhed på: 

• Information til medarbejdere/frivillige/deltagere om gældende forhold 
• Overholdelse af de gældende antals-, afstands- og pladskrav udendørs og indendørs 
• Rengøring af faciliteter, fælles kontaktpunkter og udstyr 
• Forebyggelse af kødannelse (bl.a. ved toilet-, omklædnings- og badefaciliteter. 

 

2.1 Information til medarbejdere/frivillige/deltagere om gældende forhold 
Kulturministeriets retningslinjer angiver: 

• ”Ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. bør ikke møde på arbejde eller til aktiviteten, 
hvis de har symptomer, der kan tyde på COVID-19. Der bør ske rengøring af en syg 
medarbejders, frivilliges mv. arbejdsstation umiddelbart efter identifikation af sygdom. 
Ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. må efter et sygdomsforløb først møde på 
arbejde/til aktiviteten igen 48 timer efter symptomer er ophørt. Der henvises i den 
forbindelse til Sundhedsstyrelsens gældende retningslinjer på området. 
Ansatte, frivillige, medlemmer, brugere mv. hvis nære kontakter – herunder familie har 
symptomer eller er smittede, skal følge Sundhedsstyrelsens vejledninger for ”nære 
kontakter”.  
Der skal i eller ved lokalerne opsættes informationsmateriale om, at personer, der har 
symptomer på COVID-19, bør isolere sig i hjemmet, og om god hygiejne og hensigtsmæssig 
adfærd i det offentlige rum. Informationsmaterialet nævnt i 1. pkt. offentliggøres af 
Sundhedsstyrelsen” 

• ”Alle medarbejdere skal oplyses om og overholde Sundhedsstyrelsens anbefalinger om god 
hygiejne og hensigtsmæssig adfærd, herunder jævnlig og grundig håndvask.” (2) 

 

2.1.1 Kommentar 
Klubberne bør derfor sikre at medarbejdere herunder spillere, frivillige og andre med adgang til 
stadion informeres om: 
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• Hvordan man skal forholde sig til symptomer, herunder at blive hjemme ved symptomer, 
eller forlade lokaliteten ved symptomer. 

• At sundhedsmyndighedernes informationsplakater om symptomer opsættes på stadion. 
• At information om de til enhver tid gældende retningslinjer  
• At sundhedsmyndighedernes informationsplakater om retningslinjer opsættes på stadion. 

3.0 Gældende antalskrav ved fodboldtræning og -kamp 
Følgende afsnit forsøger at afklarer flg. spørgsmål: 

• Hvor mange personer må være til stede ved fodboldtræning? 
•  Hvor mange personer må være til stede ved fodboldkamp? 
• Hvilke personer dækker tæller med i det samlede antal?  

 
 

3.1 Beskrivelse af bekendtgørelse og retningslinjer 
I henhold til antallet af personer er flg. angivet i bekendtgørelse nr. 687:  

 

• ”§ 1. Det er forbudt at afholde og deltage i indendørs og udendørs arrangementer, 
begivenheder, aktiviteter eller lignende, hvor der er flere end 50 personer til stede” (1) 

 

Dertil angiver Kulturministeriet: 

• ”Udendørsidrætsfaciliteter som boldbaner samt udendørsarealer, som benyttes til fx spejder, 
korsang, musik- og teaterudøvelse, kan inddeles i mindre felter med afsæt i 
Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om afstand. Udendørs aktiviteter kan 
foregå i grupper af maksimalt 50 personer (inkl. træner og lignende)… træningen således 
kan tilrettelægges i grupper af maksimalt 50 personer… medlemmer, frivillige og ansatte og 
andre bør indrettes hensigtsmæssigt” (2) 

• ”Retningslinjer for afvikling af arrangementer/-konkurrencer med siddende 
publikum/deltagere • Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til det enkelte 
arrangement/-konkurrence – både indendørs og udendørs, disse i det væsentlige sidder ned. 
Der gælder dog en absolut grænse på 500 personer for det samlede arrangement dvs. inklusiv 
deltagerne/spillerne/udøverne.” 

 

3.2 Kommentar 
Afsnittet gennemgår de tre indledende spørgsmål under afsnit 2.0. 
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3.2.1 Hvor mange personer må være til stede ved fodboldtræning? 
Bekendtgørelse nr. 687 angiver, at der maksimalt må være 50 personer forsamlet og på nuværende 
tidspunkt, hvilket Kulturministeriet angiver er gældende for træning og herunder træningsgrupper, 
som skal være adskilt og leve op til antals-, afstands- og pladskrav (50 personer, mindst 1 meter 
mellem personer, 2m2 pr. person). 

 

3.2.2 Hvor mange personer må være til stede ved fodboldkamp? 
Kulturministeriet angiver, at afvikling af konkurrencer med siddende publikum er undtaget fra 
forsamlingspåbuddet på 50 personer og i stedet er det tilladt at være 500 personer til stede, hvilket 
er inkl. Spillerne, personale og tilskuere m.m. 
 
 
3.2.3 Hvilke personer dækker tæller med i det samlede antal? 
Det samlede antal er afhængigt af, hvorvidt der er tale om fodboldtræning eller -kamp 
(konkurrence), og hvorvidt publikum er siddende. 

 

3.2.3.1 Fodboldtræning eller fodboldtræningsgrupper er maksimalt 50 personer og inkl.: 

• Medlemmer 
• Frivillige  
• Ansatte 
• Andre 

 

3.2.3.2 Fodboldkamp (konkurrencer med siddende publikum) er maksimalt 500 personer og inkl.: 

• Alle tilstedeværende på Stadion herunder, medlemmer, frivillige, ansatte, andre herunder 
publikum. 

• Dermed inkl. det absolutte antal på 500 både medvirkende (spillere, trænere, osv.), 
personale (kontrollører, boder, osv.) og publikum.  
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4.0 Plads- og afstandskrav ifm. fodboldtræning og -kamp 
Følgende afsnit forsøger at afklarer flg. spørgsmål: 

• Er der forskel på aktiviteter før, under og efter afviklingen af fodboldtræning og -kamp? 
• Hvilke plads- og afstandskrav er gældende udendørs?  
• Hvilke plads- og afstandskrav er gældende for indendørslokaler såsom taktik- og 

omklædningsrum? 

 
4.1 Beskrivelse af bekendtgørelse og retningslinjer 
Kulturministeriet angiver flg. i henhold til plads- og afstandskravet udendørs:  

• ”Sundhedsstyrelsens anbefalinger er pt., at der holdes mindst 1 meters afstand mellem 
personer i det offentlige rum/udendørs aktiviteter. Dog bør der være mindst 2 meters afstand 
ved aktiviteter i bevægelse samt ved aktiviteter med kraftig udånding, hvor dråber dannes 
og slynges længere væk fra personen end ved normal tale, fx sang, råb, foredrag, skuespil, 
fysisk anstrengelse m.v. Ligeledes bør sikres 2 meters afstand mellem 
underviser/foredragsholder og forreste række af tilhørere, (mens det er tilstrækkeligt med 1 
meters afstand mellem tilhørerne, hvis disse ikke synger, fx i forbindelse med foredrag)” (2) 

 

Dertil angives yderligere for pladskrav indenfor: 

• ”Der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal, hvortil der er offentlig 
adgang. I lokaler, hvor besøgende/deltagere i det væsentlige sidder ned, må der dog tillades 
adgang for 1 deltager eller besøgende pr. 2 m2 gulvareal. Gulvarealet i 1. pkt. opgøres væg 
til væg uanset inventar m.v. Den konkrete maksimumkapacitet, herunder ift. gulvareal pr. 
person, fastsættes ud fra en konkret vurdering. Det skal i den forbindelse bemærkes, at fysisk 
anstrengelse er en aerosolgenererende (luftbårne dråber/partikler) aktivitet” (3) 

 

4.2 Kommentar 
Afsnittet gennemgår de to indledende spørgsmål under afsnit 2.0. 

 

4.2.1 Er der forskel på aktiviteter før, under og efter afviklingen af træning og turneringskamp? 
Kulturministeriet angiver at selve fodboldtræningen og hermed fodboldkampen er undtaget fra 
afstands- og pladskravet, hvis der er stor opmærksomhed på overholdelse af de generelle 
anbefalinger og retningslinjer. Dermed gælder, at: 
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• Aktiviteter, som er før og efter (herunder omklædning, taktikmøder, fællesspisning, osv.) 
skal have stor opmærksomhed på især rengøring, hygiejne og forebyggelse af 
smittespredning (herunder retningslinjer vedr. afstands- og pladskrav (se nedenfor).   

 

4.2.2 Hvilke plads- og afstandskrav er gældende udendørs? 
De gældende retningslinjer angiver: 

• Et generelt afstandskrav på mindst 1 meter for alle aktiviteter. 
• Undtaget er aktiviteter i bevægelse, aktiviteter med kraftig udånding, sang, råb eller 

instruktion fra træner til spillere o.lign.. Her gældet et afstandskrav på mindst 2 meter. 
• Der er ikke et specifikt pladskrav. 

 
4.2.3 Hvilke plads- og afstandskrav er gældende for indendørslokaler som taktik- og 
omklædningsrum? 
De gældende retningslinjer angiver et pladskrav på: 

• Taktik- og omklædningsrum har et pladskrav på 2 m2 gulvareal   
• Taktik- og omklædningsrum har samme afstandskrav som forrige afsnit. 

 

5.0 Rengøring af faciliteter, fælles kontaktpunkter og udstyr 
Kulturministeriet angiver generelt: 

• ”Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af alle håndtag på alle døre og diverse armaturer. 
Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af hallens/facilitetens gelændere, stiger, 
startskamler og bassinkant med desinfektionsmiddel af QAC typen eller sprit beregnet 
herfor.” 

• ”Effektiv, synlig og tidsbestemt rengøring af toiletter.”  
• ”Afspritning af kontaktpunkter på skabe i omklædningsrum foretages efter hver bruger.”  

 
5.1 Rengøring af toilet-, bade- og omklædningsfaciliteter 
Kulturministeriet angiver: 

• ”Toiletter (både bruger- og medarbejdertoiletter), bade- og omklædningsfaciliteter rengøres 
grundigt og mindst en gang dagligt og oftere ved mange gæster (hyppighed efter en konkret 
vurdering), alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der skal være let adgang 
for alle til håndvask med vand og flydende sæbe, samt engangshåndklæder. Der bør ikke 
anvendes fælles håndklæder eller fælles sæbestykker.” 
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• ”Der sikres rengøring af den enkelte arbejdsstation, når en medarbejder/frivillig forlader 
arbejdsstationen, og en anden medarbejder/frivillig skal overtage denne.” (3) 

 

5.1.1 Kommentar 
 

5.2 Rengøring af træningsudstyr 
Kulturministeriet angiver: 

• ”Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til 
træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de 
rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på 
håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under 
aktiviteten afsprittes hænder (Det kropslige kontaktpunkt) løbende.” 

 

5.2.1 Kommentar 
Klubberne bør have fokus på at gøre udstyr som veste, drikkedunke, osv personlige for at minimere 
smitterisikoen.  

6.0 Anbefalet procedurer ifm. afvikling af fodboldtræning eller -kamp 
Afsnittet beskriver en procedure for en trænings- eller kampdag: 

 
6.1 Transport 
Den enkelte ansatte, medlem, frivillige og andre skal følge de generelle anbefalinger fra 
Sundhedsstyrelsen vedr. transport til og fra arbejde, som kan findes på Sundhedsstyrelsens 
hjemmeside, og som bl.a. angiver (5): 

• Forsøg at undgå brug af offentlig transport i myldretider. 
• Hold mindst 1 meters afstand ved færden i offentlige rum herunder den offentlige trafik. 

 

6.2 Omklædning og taktikmøde før fodboldtræning eller -kamp 
Klubben skal som minimum sikre, at: 

• At forholdene er ens for hjemmehold, udehold og dommere ift. mulighed for brug af 
indendørsfaciliteter såsom bade- og omklædningsfaciliteter før, i pausen og efter 
fodboldtræning eller -kamp. Hvis ikke det kan lade sig gøre, skal der stilles to ens 
udendørsområder eller lignende til rådighed for begge hold.  
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• Bade- og omklædningsfaciliteterne lever op til og muliggør efterlevelse af plads- og 
afstandskravet ift. de personer (spillere, trænere m.m.), som klubben ønsker skal anvende 
faciliteterne. 

• Bade- og omklædningsfaciliteterne skal være rengjort og desinficeres før brug. 
 

6.3 Opvarmning og frem til trænings- eller kampstart 
Klubben skal som minimum sikre, at: 

• Opvarmningsforholdene er ens for hjemmehold, udehold og dommere. 
• Opvarmningsområderne for hjemmehold, udehold og dommere er adskilte. 
• Bolde(n) og andet fælles udstyr vaskes/afsprittes før opvarmning. 
• At der anvendes individuelle drikkedunke, veste, osv. 
• Hvis bade- og omklædningsfaciliteter anvendes igen inden kampstart, at de er rengjorte og 

desinficeret efter første brug. 
• Indløb og procedurer ved kampstart (give hånd, osv.) foregår i overensstemmelse med 

retningslinjerne vedr. afstandskravet og fysisk kontakt eller ikke foregår  
 

6.4 Første og anden halvleg  
Klubben skal som minimum sikre, at: 

• Spillere og trænere, som ikke er en del af de 22 spilere og 3 dommere på banen, opretholder 
afstandskravet på mindst 1 meter både ifm. ophold på bænk og opvarmning, samt 2 meter 
ved instruktion.  

• Bolde(n) og andet fælles udstyr vaskes/afsprittes før fodboldtræning eller -kamp. 
• At der anvendes individuelle drikkedunke, veste, osv. 

 

6.5 I pausen (længere pause under træning) 
Klubben skal som minimum sikre, at: 

• Hvis bade- og omklædningsfaciliteter anvendes i pausen, at de er rengjorte og desinficeret 
efter sidste brug eller, at der er stillet to ens udendørsområder til rådighed for begge hold til 
pauseaktiviteter. 

• Opretholdelse afstandskravet på mindst 2 meter ved mellem træner og spillere ved 
instruktion og 1 meter mellem spillerne.  

• Bolde(n) og andet fælles udstyr vaskes/afsprittes før genoptagelse af fodboldtræning eller -
kamp. 

• At der anvendes individuelle drikkedunke, veste, osv. 
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6.6 Omklædning, bad og nedlukning efter fodboldtræning eller -kamp 
Klubben skal som minimum sikre, at: 

• Hvis bade- og omklædningsfaciliteter anvendes efter fodboldtræning eller -kamp, at de er 
rengjorte og desinficeret efter sidste brug eller. 

• Opretholdelse afstandskravet på mindst 2 meter efterlevet mellem træner og spillere ved 
instruktion og 1 meter mellem spillerne.  

• Brugt trænings- eller kamptøj afleveres individuelt fx i individuelle opbevaringsenheder 
(plastikposer, plastikbokse, osv.) eller direkte i en stor beholder/vaskemaskine. 

• Brug af badefaciliteter sker i overensstemmelse med plads- og afstandskravet (tidsforskudt 
brug, brug af flere badefaciliteter, osv.) 

• Bolde(n) og andet fælles udstyr vaskes/afsprittes efter fodboldtræning eller -kamp. 
• At der anvendes individuelle drikkedunke, veste, osv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Denne protokol er vedtaget af danske 2. divisions fodboldklubber som fælles forpligtigende retningslinjer 
under SARS-CoV-2-pandemien. Protokollen fritager ikke klubben som arbejdsgiver for det hele og fulde 

ansvar, herunder sundhedsmæssige forhold, for ansat personale. 
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