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Nye restriktioner lukker for indendørs idræt
Kære idrætsforeninger,
Smittetallet i Herning Kommune er for højt. Det betyder, at vores kommune nu sammen med 67 andre er omfattet af de skærpede restriktioner som allerede tidligere på
ugen ramte i hovedstadsområdet, Aarhus og Odense.
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De nye, skærpede restriktioner gælder allerede fra i morgen, fredag den 11. december
kl. 16. For idrætsforeninger betyder det:
•

Steder, hvor der udøves indendørs, forenings-, fritids- og idrætsaktiviteter skal
lukkes.

•

Det gælder blandt andet idrætshaller, svømmehaller, foreningslokaler, kulturhuse, trænings- og fitnesscentre mv.

•

Muligheden for at være op til 50 personer til stede ved udendørs idræts- og
foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år bortfalder. Nu må der højest
være 10 til stede til alle aktiviteter incl. trænere.

•

Professionelle idrætsudøvere kan fortsat benytte indendørsarealer, som er
lukket for offentligheden.

•

Udendørs idræt kan fortsat finde sted – men højst med 10 personer samlet og
så længe gældende retningslinjer overholdes.

•

Det er muligt at dele større hold over i mindre og lave træning i felter, som lever op til kravene for afstand og kvadratmeter. Man skal blive i bobler af 10
personer. Det betyder, at fx en træner ikke må gå mellem flere grupper af i alt
10 personer – og der skal sikres effektiv adskillelse af grupperne før, under og
efter aktiviteten.

•

Der kan fortsat afvikles udendørs idrætsarrangementer med op til 500 personer til stede jf. gældende retningslinjer – fx professionelle fodboldkampe.

De nye, skærpede restriktioner gælder indtil videre til og med 3. januar 2021. Jeg vil
opfordre til, at I holder jer opdateret via jeres specialforbund eller DGI for idrætsspecifikke retningslinjer.
Jeg tror vi har det ret ens med den nyeste udvikling. En ny nedlukning er på godt jysk
træls. Diplomatisk sagt. Men jeg ved også hvor magtpålæggende det er for jer at leve
op til retningslinjer og restriktioner, og det er det også for os. Vi kan kun krydse fingre
for, at vi snart kan se ind i en bedre virkelighed.

Med venlig hilsen

Søren Juul Baunsgaard
Kultur- og Fritidschef
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