
 

 

 

Kære kommuner, idrætsfaciliteter og foreninger 
 

I IFFD, HI, KL, DIF, Firmaidrætten og DGI glæder vi os over, at mange flere danskere fra torsdag fik mulighed 

for at dyrke idræt i landets idræts- og fritidsfaciliteter, som har stået tomme alt for længe. Det er 

opmuntrende, at genåbningen omfatter samtlige aldersgrupper, og vi glæder os til at byde velkommen til 

alle de idrætshungrende danskere.  

 

Coronapasset er en forudsætning for genåbningen, og IFFD, HI, KL, DIF, Firmaidrætten og DGI bakker fuldt op 

om, at genåbningen af vores mange idræts- og fritidsfaciliteter gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. 

De specifikke retningslinjer på idræts- og fritidsområdet beskriver, hvem der har ansvaret for at kontrollere 

coronapasset. 

 

De fleste faciliteter med bemanding og reception vil godt kunne håndtere den ekstra arbejdsgang, men der 

er brug for særligt fokus og samarbejde i forhold til de mange ubemandede anlæg med nøgleordninger og 

booking af baner i forhold til at sikre en hensigtsmæssig daglig stikprøvekontrol af coronapas. 

 

IFFD, HI, KL, DIF, Firmaidrætten og DGI vil i den forbindelse gerne opfordre kommuner, idrætsanlæg og 

foreninger til inden for den aftalte model og de gældende retningslinjer at tænke pragmatisk og gøre en 

indsats for, at vi får åbnet for så meget idræt som muligt. Gå i dialog med alle lokale aktører omkring 

løsningsmodeller og ansvarsfordeling, så vi kan få danskerne op ad sofaen og tilbage i vores idrætsanlæg.    

 

Det er på nuværende tidspunkt ikke til at sige, hvornår coronapasset udfases. Af den grund er det helt 

afgørende, at vi hjælper hinanden med at kickstarte den indendørs idrætsaktivitet – og det gælder 

foreningslivet såvel som den selvorganiserede idræt.  
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