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Særlige restriktioner udvides til yderligere 31 kommuner 

 

Onsdag trådte særlige restriktioner i kraft for 38 kommuner – og yderligere 31 

kommuner omfattes af restriktionerne med virkning fra fredag den 11. december kl. 16. 

Det betyder bl.a., at indendørs idræt lukkes ned i sammenlagt 69 kommuner. 

 

 

Stigende smitte flere i kommuner medfører nu, at yderligere 31 kommuner omfattes af de særlige 

restriktioner, som trådte i kraft for 38 andre kommuner onsdag. 

 

Det betyder blandt andet, at der lukkes ned for indendørs idræt frem til 3. januar 2021. 

 

Derudover gælder der et forsamlingsforbud på 10 for alle i de berørte kommuner. Børn og unge 

er altså ikke undtaget i de 69 kommuner med særlige restriktioner. 

 

De nye kommuner, der omfattes af de særlige restriktioner gældende fra fredag den 16. 

december kl. 16 er: 

• Alle kommuner i Region Sjælland 

• Alle kommuner i Region Midtjylland 

• Aalborg 

• Fredericia 

• Vejle 

• Middelfart 

Listen over kommuner, der er omfattet af særlige restriktioner, kan ændre sig løbende og med 

kort varsel. Vi opfordrer derfor alle idrætsforeninger til at holde sig opdateret på DIF og DGI's 

hjemmesider. 

 

Følg med her 

 

Det betyder nedlukningen i de 69 kommuner 

Nedlukningen af indendørs foreningsaktiviteter gælder både i kommunale, private og 

kommercielle faciliteter, ligesom det omfatter både individuelle aktiviteter, holdaktiviteter og 

stævne- og turneringsaktiviteter. 

 

At i alt 69 kommuner nu er omfattet af særlige restriktioner, medfører også, at landsdækkende 

turnerings- og stævnevirksomhed bortset fra professionel idræt, i praksis bliver stort set umuligt 

at gennemføre. Professionel idræt er fortsat undtaget fra de særlige restriktioner og kan derfor 

fortsætte indendørs træning. 

 

Det er fortsat muligt at gennemføre træningsaktiviteter udendørs, så længe forsamlingsforbuddet 

på max 10 personer inkl. træner og øvrige retningslinjer overholdes. 

 

DIF og DGI er ved at afsøge mulighederne for kompensation af idrætten i forhold til de nye 

restriktioner. Det gælder lønkompensation samt yderligere hjælpepuljer. 

 

Landsdækkende retningslinjer 

For hele landet gælder, at det gældende forsamlingsforbud på 10 personer og kravet om 

mundbind forlænges frem til foreløbig den 28. februar 2021. Børn og unge til og med 21 år er 

undtaget i kommuner uden særlige restriktioner, dvs. grænsen for børn og unge er på 50 

personer for idræts- og foreningsarrangementer uden overnatning. 

 

DIF og DGI håber, at de nye tiltag hurtigt får den ønskede effekt, så restriktionerne kan lempes, 

og danskerne igen kan mødes med hele holdet i den lokale idrætsforening. 

http://elink.dgi.dk/c/6/?T=NzYwNDYwMDc%3AcDEtYjIwMzQ1LWRmYTEzZDBiZDZmOTQxMDA4N2Y5YjA3MTMxNWRlYzgx%3AbG90dGUudmFuZ3NnYWFyZEBnbWFpbC5jb20%3AY29udGFjdC0wNjg5Y2VhNTVjZDJlYTExYTJmZjAwNTA1Njk2NDcxYS04ZTcxMTEzNDg3NmM0NDU4YmYxOWZiM2MxZDdmM2U2NQ%3AZmFsc2U%3AMA%3A%3AaHR0cHM6Ly93d3cuZGdpLmRrL29tL3ByZXNzZS9wcmVzc2VydW0vc2VuZXN0ZS1ueXQvY29yb25hLWh2YWQtYW5iZWZhbGVyLWRnaT9fY2xkZWU9Ykc5MGRHVXVkbUZ1WjNObllXRnlaRUJuYldGcGJDNWpiMjAlM2QmcmVjaXBpZW50aWQ9Y29udGFjdC0wNjg5Y2VhNTVjZDJlYTExYTJmZjAwNTA1Njk2NDcxYS04ZTcxMTEzNDg3NmM0NDU4YmYxOWZiM2MxZDdmM2U2NSZ1dG1fc291cmNlPUNsaWNrRGltZW5zaW9ucyZ1dG1fbWVkaXVtPWVtYWlsJnV0bV9jYW1wYWlnbj1ER0lkaXJlY3RtYWlsJmVzaWQ9NTJhMTFhODQtMDEzYi1lYjExLWEzMDQtMDA1MDU2OTY0NzFh&K=XQUvVJ57IuTg3e2hjzp4DA


 

I mellemtiden sender vi masser af gode tanker til alle frivillige, som igennem ni måneder har 

lukket op og lukket ned – og i det hele taget har kæmpet for på forsvarlig vis at gennemføre flest 

mulige aktiviteter til glæde for børn, unge og voksne. 

 

3 spørgsmål og svar om de særlige restriktioner 

Vi får mange gode spørgsmål fra foreninger i og uden for de berørte kommuner. Vi har her samlet 

top 3 spørgsmål om de 69 kommuner, der er omfattet af særlige restriktioner frem til den 3. 

januar 2021. 

1. Hvad er reglerne for at krydse kommunegrænserne til kommuner uden 

særlige restriktioner? 

Myndighederne opfordrer til, at man tager restriktionerne fra sin hjemkommune med 

sig, hvis man krydser kommunegrænsen. Som eksempel: Hvis man bor i en af de 69 

kommuner, hvor indendørs idræt er lukket, bør man ikke dyrke fitness eller spille 

håndbold indendørs i andre kommuner. Og hvis et barn, som bor i en af de 69 

kommuner, hvor der max må være 10 børn til udendørs idræt, tager til en anden 

kommune, så gælder max 10-grænsen også for barnet i den anden kommune. Uanset 

at der i den anden kommune er en max-grænsen for børn og unge på 50. 

  

2. Vi er en selvejende forening uden adgang for offentligheden – behøver vi 

lukke ned for vores indendørs aktiviteter? 

Ja, det er DIF og DGI´s anbefaling, at alle foreninger følger myndighedernes 

anvisninger og lukker ned for al indendørs aktivitet – det gælder også selvejende 

foreninger. 

  

3. Må klub- og foreningslokaler benyttes i forbindelse med f.eks. toiletbesøg og 

afhentning af udstyr? 

Som udgangspunkt skal indendørs faciliteter være lukkede for offentligheden, herunder 

klubhuse og foreningslokaler. 

 

Hvis en forening har behov for at benytte indendørs faciliter, anbefaler DIF og DGI, at 

det kun sker i forbindelse med helt kortvarigt brug af en enkelt person eller to til fx 

toiletbesøg eller afhentning af udstyr. 

 

DIF og DGI afventer pt et endeligt svar fra myndighederne på, i hvilket omfang 

klublokaler og foreningslokaler kan anvendes til fx toiletbesøg. Når der foreligger svar 

fra myndighederne, kan DIF og DGI´s anbefaling blive justeret. 

  

Find de seneste råd om idræt og Corona på www.dgi.dk/corona  

  
      

Med venlig hilsen 
 
 

 
 
 
DGI │ Vingsted Skovvej 1│ 7182 Bredsten 
Telefon +45 79 40 40 40 
info@dgi.dk │ www.dgi.dk  

      

 

http://elink.dgi.dk/c/6/?T=NzYwNDYwMDc%3AcDEtYjIwMzQ1LWRmYTEzZDBiZDZmOTQxMDA4N2Y5YjA3MTMxNWRlYzgx%3AbG90dGUudmFuZ3NnYWFyZEBnbWFpbC5jb20%3AY29udGFjdC0wNjg5Y2VhNTVjZDJlYTExYTJmZjAwNTA1Njk2NDcxYS04ZTcxMTEzNDg3NmM0NDU4YmYxOWZiM2MxZDdmM2U2NQ%3AZmFsc2U%3AMQ%3A%3AaHR0cDovL3d3dy5kZ2kuZGsvY29yb25hP19jbGRlZT1iRzkwZEdVdWRtRnVaM05uWVdGeVpFQm5iV0ZwYkM1amIyMCUzZCZyZWNpcGllbnRpZD1jb250YWN0LTA2ODljZWE1NWNkMmVhMTFhMmZmMDA1MDU2OTY0NzFhLThlNzExMTM0ODc2YzQ0NThiZjE5ZmIzYzFkN2YzZTY1JnV0bV9zb3VyY2U9Q2xpY2tEaW1lbnNpb25zJnV0bV9tZWRpdW09ZW1haWwmdXRtX2NhbXBhaWduPURHSWRpcmVjdG1haWwmZXNpZD01MmExMWE4NC0wMTNiLWViMTEtYTMwNC0wMDUwNTY5NjQ3MWE&K=bhhcI-ktoVG24NiPPRdbbA
mailto:fyn@dgi.dk
http://www.dgi.dk/

