
 

DM Protokol - COVID-19 retningslinjer 

 

Individuelt ansvar  
Husk, at vi både har et personligt og et fælles ansvar, uanset om vi er spiller, dommer, frivillig eller 

turneringsleder, så skal vi følge de samme retningslinjer vedrørende ansvarlig afvikling. 
En ansvarlig afvikling indebærer, at hver enkelt person tager ansvar for, at ens færden sker på en sådan 

måde, hvor smittespredningen begrænses mest muligt: 

• Sikker social afstand (2 meter afstand, når man kommunikerer med hinanden) 

• Skærpet fokus på hygiejne - vask hænder og afsprit jævnligt 

• Undgå fremmøde ved symptomer, og forlad aktiviteten, ved mistanke om symptomer: Ondt i 

halsen, muskelsmerter, tør hoste og feber 

• Host eller nys i dit ærme 

• Undgå kontakt til ansigtet 

• Der gives ikke hånd spiller og spiller imellem 

Vejledning, anbefalinger og retningslinjer findes her: https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-

idraetsudvikling/corona 

Arrangørens ansvar 

• Sikre at alle spillere, frivillige, dommere og turneringsledere har et negativt testresultat på en 

PCR-test (hals) - 72 timer før turneringsstart - også selv om man er vaccineret. Testresultat skal 

på forlangende kunne fremvises 

• Spillere, dommere og hjælpere bærer mundbind eller visir (Man spiller uden mundbind) 

• Der opstilles beholdere med håndsprit i relevante faciliteter 

• Bandetræværk afsprittes efter hver kamp 

• Sørg for hyppig rengøring og husk at lufte ud jævnligt 

• Toiletfaciliteter rengøres og afsprittes dagligt 

• Spillernes kridt må ikke bruges som markør til balpudsning 

• Hvert dommerpar beholder deres sæt kegler dagen igennem, og aflevere disse efter parrets 

sidste kamp til dommerbordet. 

 

Publikum 

• Ingen 



 

Banket 

• Ingen 

 

Kan jeg smitte, selvom jeg er vaccineret? 
Det er endnu ikke dokumenteret, om vaccinerne mod COVID-19 også forebygger, at den vaccinerede kan 

være bærer af virus og dermed kan smitte videre. Vi forventer dog, at vi får denne dokumentation i takt 

med udrulningen af vaccinationerne. 

Uanset hvad, vil man som vaccineret fortsat kunne overføre smitte fx via berøring af genstande med urene 

hænder, hvorfor det er vigtigt at følge de generelle anbefalinger til at forebygge smitte med COVID-19. 

 

En nær kontakt defineres således 

• Du bor sammen med en smittet person 

• Du har haft direkte fysisk kontakt med en smittet person (f.eks. ved kram) 

• Ubeskyttet og direkte kontakt til sekreter fra en smittet person (f.eks. blevet hostet eller nyst på af 

en smittet person) 

• Du har i mere end 15 minutter været tæt på en smittet person inden for 2 meter (f.eks. ved 

samtale) 

 

Spørgsmål kan rettes til arrangøren eller DDBU’s sekretariat. 

 

Sidst opdateret den 31. marts 2021 

 

 


