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DDBU meddeler vedrørende genåbning af landets billardklubber fra dags dato:  

Ligesom DIF og mange andre, beklager også DDBU, at retningslinjerne for dagens genåbning kommer på et så 

fremskredent tidspunkt.  

Men lad os glæde os over, at det fra i dag er muligt at spille billard i landets klubber igen.  

Jeg vil gerne understrege, at ligesom ved tidligere genåbninger m.v. så er det op til den enkelte klub at bruge den 

sunde fornuft samt kontakte lokale myndigheder ved tvivlsspørgsmål. Samtidig skal det understreges, at 

nedennævnte regler er generelle – men lokale kommuner, myndigheder m.v. kan have specielle regler, som går 

udover de her nævnte. Det er klubbens ansvar at orientere sig om sådanne.  

Her er hovedpunkterne:  

• Der må maksimalt være 25 personer til stede i lokalet ad gangen – medmindre man kan sektionsinddele 

lokalet på forsvarligt vis. DDBU opfordrer til, at man i videst muligt omfang holder sig til grundreglen om 

maksimalt 25 personer i lokalet ad gangen.  

• Alle tidligere retningslinjer omkring hygiejne skal fortsat overholdes – det være sig afspritning, hoste i 

ærmet, afstand, hyppig rengøring af kontaktflader, udluftning og generel øget dagligt rengøring af 

foreningens faciliteter derunder spillelokale, opholdslokaler og toiletter.  Det samlede nye opdaterede 

regelsæt er vedhængt denne pressemeddelelse. Igen: Det er de enkelte klubbers ansvar at sætte sig 

grundigt ind i reglerne og efterleve dem! 

• Alle tilstedeværende i lokalet skal kunne fremvise et Coronapas. Det er klubbens opgave og ansvar at følge 

retningslinjerne som nedenfor beskrevet. De med rødt fremhævede retningslinjer for Coronapas-

kontrol vil være gældende for de fleste billardklubber:  

  Ved bemandede lokaler, vil kontrollen af Coronapas – i den periode, hvor der er bemanding på stedet – skulle ske 

når besøgende, brugere mv. ankommer til det pågældende lokale. Dette gælder uanset, om det er lokaleejeren eller 

foreningen, der foretager den pågældende kontrol. 

  Ved lokaler, der alene er bemandet i dele af åbningstiden, vil kontrollen af Coronapas i den periode, hvor der 

ikke er bemanding, skulle ske ved stikprøvekontrol minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om 

det er lokaleejeren eller foreningen, som foretager den pågældende kontrol.  

 Ved ubemandede lokaler vil kontrollen af Coronapas ligeledes skulle ske ved stikprøvekontrol 

minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, som 

foretager den pågældende kontrol. 

Det er en stor dag for billardsporten i dag. Lad os alle gøre vores til, at klubberne kan forblive åbne ved at vi 

overholder reglerne til punkt og prikke. Husk til sidst, at der skal være tydelig skiltning i jeres lokaler omkring 

reglerne for Coronapas og øvrige regler.  

På DDBU´s vegne 

Torsten Danielsson, Formand  


