Retningslinjer udendørs:
Amerikansk fodbold, flag football og cheerleading
Opdateret 14. juni 2021
Myndighederne kom den 10. juni med en plan for udfasning af corona restriktioner. De første
gældende fra den 11. juni, flere fra den 14. juni og derefter.
Restriktioner og retningslinjer udfases samt ensrettes og forsimples begyndende fra den 14.
juni 2021. Det lægges til grund, at sundhedsmyndighedernes anbefalinger efter udfasningen af
restriktioner mv. vil begrænse sig til generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fx fokus på
test og isolation ved symptomer, udluftning og hygiejne.
”Professionel idræt” er stadig undtaget
Undtagelse for de øverste rækker i DIF godkendte idrætter.
•

•
•

Idrætter og udøvere, der går under betegnelsen ”professionelle udøvere” er fritaget for
forsamlingsforbuddet, dvs. at både udøverne og de faciliteter, de benytter, ikke er
underlagt det gældende forsamlingsforbud.
En ”professionel udøver” er i DAFF regi:
Senior level 6 i cheerleading, FNL holdene i flag football, samt NL holdene i amerikansk
fodbold.

Udfasningen er beskrevet nedenstående.
Mundbind
Den 14. juni
- kravet om mundbind ophæves generelt, undtagen når man står op i den kollektive
trafik.
Forsamlingsforbuddet.
Alle tæller med herunder udøvere, trænere, dommere mv. og man må stadig godt
sektionsopdele.
Udendørs:
Den 11. juni
- Udendørs 500 (flere sektioner tilladt)
Indendørs:
Den 11. juni
- Indendørs 100 (flere sektioner tilladt)

Dansk Amerikansk Fodbold Forbund er medlem af:
Danmarks Idrætsforbund, International Federation of American Football, International Cheer Union og European Cheer Union.
DAFF: Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, DK-2605 Brøndby, Denmark, P: +45 7026 2316, @: daff@daff.dk - www.daff.dk

Side 1 af 7

Den 1. juli
- Indendørs 250 (flere sektioner tilladt)

Generelt.
Den 1. august
- Det lille forsamlingsforbud ophæves, hvilket lige nu betyder at det er 500 personer både
udendørs og indendørs.
Coronapas
Den. 1 august
- Krav om coronapas til indendørs idræt ophæves.
-

Indtil den 1. august gælder nedenstående ved indendørs idræt.

-

Voksne udøvere fra 18 år og derover skal have gyldigt coronapas, når de deltager i
indendørs idræt.

-

Der er ikke krav om coronapas for trænere og andre nødvendige voksne.

-

Idrætsforeningen eller facilitetsejeren skal mindst én gang i døgnet foretage
stikprøvekontrol af coronapas.

Tilskuere
Den første er kun relevant indendørs:
Arrangementer, hvor tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med
retning mod en bane eller lignende
Hvis denne undtagelse finder anvendelse, må der være op til 500 personer til stede til
arrangementet, inklusiv udøvere, trænere, tilskuere med flere.
Det øvre loft til arrangementer efter reglerne om forsamlingsforbuddet er således 500
personer.
De næste 2 er relevante både udendørs og indendørs:
Arrangementer med fast eller midlertidig sædeopstilling, herunder både stole,
tæpper eller lignende, hvor der er klar adskillelse mellem de enkelte siddepladser
Denne ordning følger de gældende forsamlingsforbud og alle tæller med, inklusive
udøvere, trænere, tilskuere med flere.
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Udendørs
Den 11. juni 500 personer.
Indendørs
Den 11. juni 100 personer.
Den 1. juli hæves dette til 250 indendørs.

Den 1. august ophæves forsamlingsforbuddet indendørs og det er således 500 personer.
Ordningen for større arrangementer med siddende publikum på faste pladser
Til arrangementer der afholdes i overensstemmelse med regler og retningslinjer for
ordningen for større arrangementer med siddende publikum, opdelt i klart adskilte
sektioner, og der gælder intet øvre forsamlingsloft (se nærmere retningslinjer under
afsnittet "Særligt vedr. ordningen for større arrangementer med siddende publikum").
Udendørs
Den 14. juni
- sektioner af 1.000 personer (ubegrænset antal)
- krav om coronapas
- krav om sundhedsplan
Den 1. august
- afstands- og sektionskravet ophæves
- krav om coronapas ophæves ved mindre end 2.000 tilskuere
Den 1. september
- ordningen ophæves, dog fortsat krav om coronapas ved mere end 2.000 tilskuere
frem til d. 1. oktober
Indendørs
Den 14. juni
- sektioner af 500 personer (ubegrænset antal)
- krav om coronapas
- krav om sundhedsplan
Den 1. august
- sektioner af 1.000 personer (ubegrænset antal)
Den 1. september
- ordningen ophæves, dog fortsat krav om coronapas ved mere end 2.000 tilskuere
frem til d. 1. oktober
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Afstandskrav og tilskuere
Der skal være mindst 1 meters afstand (”en tom stol”) mellem hver siddende tilskuer.
Afstand vurderes fra næse til næse.
Grupper, der i forvejen har tæt kontakt – og selv ønsker det - kan sidde ved
sammenhængende sæder, også selvom der er mindre end 1 meter mellem dem.
Grupperne kan kun bestå af personer, der i forvejen har tæt kontakt til hinanden og
normalt ses på tilsvarende vis. Det kan f.eks. være medlemmer af samme husstand og
tilsvarende nære kontakter, f.eks. kærester mv.
Arrangøren opfordres til at planlægge så alle gæster kan holde mindst 1 meters afstand
på alle tidspunkter, både når de sidder og når de bevæger sig rundt i lokalerne.

Coronapas og tilskuere
Der er krav om coronapas på stadions og der er desuden krav om coronapas i lokaler,
hvor der udøves idrætsaktiviteter, f.eks. idrætskampe i haller og lignende.
Se ovenstående regler vedr. coronapas.
Dokumentation for coronapas kan foreligge enten i papirformat eller elektronisk.
Navnet på indehaveren af coronapasset skal svare til navnet på indehaverens
medbragte pas, sundhedskort, kørekort eller andet offentligt udstedt ID. Krav om
fremvisning af ID gælder dog ikke for coronapas, der forevises via sundhedsmyndighedernes app "Coronapas", hvor skærmen viser "gyldigt i Danmark" kombineret med
bevægelige elementer.
Coronapasset skal forevises til personale eller andre personer tilknyttet lokalet eller
lokaliteten, eller der kan ske automatisk scanning af QR-koden i appen "Coronapas".
I forbindelse med fremvisning af coronapas bør der være særlig opmærksomhed på
kødannelse. For at minimere kødannelse, kan tilskuere og lignende opfordres til at
benytte appen "Coronapas" eller at have deres coronapas samt gyldigt ID klar i
forbindelse med adgang.
Hvis der ikke kan forevises et gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning.
Børn under 15 år samt personer der af medicinske årsager eller som følge af fysisk eller
psykisk funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget COVID-19-test er undtagen kravet
om coronapas.
Som dokumentation for en undtagelse fra coronapas kan dokumentation vises i form af
f.eks. et sundhedskort eller anden offentlig udstedt identifikationskort, hvoraf navn og
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alder fremgår. Der gælder efter de gældende regler dog ikke krav om dokumentation
for en undtagelse. Den besøgende, brugeren, tilskueren mv. er således ikke forpligtet til
at fremvise f.eks. en lægeerklæring, der viser, at vedkommende ikke er omfattet af krav
om coronapas. Det er vigtigt at understrege, at tvivlen skal komme den besøgende mv.
til gode. For at en institution eller anden ansvarlig for arrangementet kan leve op til sin
forpligtelse i forhold til kontrol af coronapas, er det samtidig vigtigt, at det fremstår
troværdigt, at den besøgende mv. er undtaget krav om coronapas.
Læs mere om situationer, hvor besøgende, brugere mv. kan være undtaget test på
Sundhedsstyrelsens hjemmeside på følgende link: https://www.sst.dk/da/corona/Hvisdu-har-symptomer_-er-syg-eller-smit-tet/Hvornaar-du-skal-testes
Særligt vedr. ordningen for større arrangementer med siddende publikum
Udendørs:
Krav om gyldigt coronapas. Dokumentation skal forevises til personale eller andre
personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten.
Faciliteten mv. skal inddeles i sektioner, der i al væsentlighed sidder ned på faste pladser
med retning mod en scene, bane, biograflærred, oplægsholder eller lignende i hver
sektion. Der er ikke noget loft over antallet af sektioner til et arrangement. I sektioner,
som har egne separate lokaler f.eks. en VIP-lounge, Skybox eller lign. kan deltagere have
maksimalt to faste pladser. Deltagere skal være fysisk adskilt i sektionerne før, under og
efter arrangementet, herunder have egen ind- og udgang og egne servicefaciliteter mv.
Det skal sikres, at tilskuere eller publikummer i en sektion ikke tillades adgang til en
anden sektion.
Der skal være mindst 1 meters afstand (”en tom stol”) imellem hver siddende tilskuer,
dog ikke mellem tilskuere fra samme husstand og tilsvarende nære kontakter. Såfremt
et tomt sæde mellem to tilskuere ikke giver mindst 1 meter imellem dem, skal
arrangørerne iværksætte supplerende smitteforebyggende tiltag, f.eks. via øget adgang
til håndsprit, ventilation mv.

Indendørs:
For indendørs arrangementer gælder samme krav og anbefalinger som til udendørs
arrangementer (krav om coronapas, sektionering, afstandskrav mv.) suppleret med
følgende krav:
Arealkrav på 2 m2 per person i hver sektion.
Fokus på ventilation.
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Sundhedsplan
Planen skal indeholde en beskrivelse af de smittereducerende tiltag, der vil blive
iværksat i forbindelse med afvikling af arrangementet, herunder hvordan ankomst til,
færden under og afgang fra arrangementet samt sektions-opdeling mv. vil blive
håndteret samt hvor mange kontrollører eller sikkerhedspersonale der vil være til stede
samt hvordan mulighederne for smitteopsporinger sikres.
Hver enkelt plan kan omfatte en eller flere fremtidige events. Planen skal udarbejdes
ved hjælp af en skabelon, som politiet under inddragelse af sundhedsmyndighederne
stiller til rådighed og kan findes her. https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-omcovid-19/arrangementer-og-forsamlinger
Planen skal kunne fremvises efter anmodning fra myndighederne, som også har
mulighed for at justere krav eller aflyse arrangementet, hvis de vurderer at afholdelsen
vil være sundhedsmæssigt uforsvarligt.
Toiletter og omklædningsrum
-

Toiletter, omklædningsrum, baderum og andre lokaler, der anvendes som led i en
idrætsaktivitet må holdes åbne.
Det gælder både for idrætsaktiviteter, der udøves udendørs og indendørs.
Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende, bruger, tilskuere eller lignende
pr. 4 m2 gulvareal i lokaler, hvortil der er offentlig adgang.
Er gulvarealet under 4 m2, - såsom på toiletter - må der tillades adgang for 1 person.
Gulvarealet opgøres væg til væg uanset inventar mv.
Er gulvarealet under 4 m2,- såsom toiletter – må der tillades adgang for én person.
Der anbefales mindst 1 meters afstand og gerne 2 meter, når det er muligt.
Brugen af indendørs lokaler er underlagt reglerne for indendørs idræt.

Sommerlejre, stævner mv. med overnatning
Den 14. juni
-

Maks. 500 deltagere indendørs og udendørs.
Krav om coronapas for alle fra 15 år og derover, men KUN hvis der er flere deltagere
end det gældende indendørs forsamlingsforbud tillader
Anbefalinger til afstand mellem deltagere
Anbefaling i opdeling i faste grupper for at mindske ”nære kontakter”
Kvadratmeterkrav indendørs
Anbefaling om at benytte Sundhedsstyrelsens råd til forebyggelse af
smittespredning og Opsporing og håndtering af nære kontakter

Du kan hente de samlede anbefalinger for afholdelse af sommerlejre HER
Den 1. september
-

Ordningen ophæves
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Møder, kurser og generalforsamlinger
Det er tilladt at afholde møder, kurser, generalforsamlinger mv. i klublokaler, så længe det
gældende indendørsforsamlingsforbud overholdes.
Hvis der er flere end det gældende indendørsforsamlingsforbud, retningslinjerne for
konferencer benyttes.

Yderligere anbefalinger til træning/kamp
I forbindelse med at myndighederne udfaser ovennævnte restriktioner og retningslinjer,
ensrettes og forsimples de øvrige restriktioner og retningslinjer således, at de begrænses til
generelle råd om smitteforebyggelse, herunder fokus på test, blive hjemme ved symptomer,
udluftning og god hygiejne.

Generelle anbefalinger
Bestyrelsen har ansvaret for at træningen/kampe/aktiviteter gennemføres inden for
myndighedernes, DIFs og DAFFs retningslinjer og anbefalinger.
Nedenstående er nogle af de væsentligste anbefalinger, men listen er ikke udtømmende, og
der skal tages hensyn til lokale forhold.
Hvis det ikke er muligt at overholde alle anbefalingerne, så skal der være ekstra fokus på
resterende anbefalinger.
-

Spillere, trænere mv. skal blive hjemme ved symptomer
Hygiejne skal prioriteres – adgang til vand og sæbe, samt håndsprit
Bolde, redskaber mv. skal rengøres jævnligt og som minimum efter hver træning
Egen/personlig vanddunk
God udluftning ved brug af indendørs faciliteter
Kontakt til træning er tilladt, men minimer øvrig kontakt og hold afstand
Låneudstyr rengøres mellem hver bruger
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