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Idræt / aktivitet Anbefalinger Gode ideer 
til afvikling

Digitale værktøjer

Fodbold Der henvises til DBU’s 
anbefalinger:

Se her

Sæt baner op til fod-
boldtræning og lad hol-
dene booke en bane til 
egen træning! Så er de i 
form til sæsonstart.

Fodtennis en mod en 
i stedet for traditionel 
fodbold. 

Se her

Stævneplanner: 
Brug funktionen med, 
at de selv indberetter 
resultater.

Udfordr hold til at lave 
de bedste jonglerings-
videoer og læg dem op 
på jeres Facebook site.

Floorball Der henvises til Dansk 
Floorballs anbefalinger:

Se her

Da de fleste spiller 
indendørs, er dette 
desværre ikke p.t. mu-
ligt. Find om muligt en 
udendørs lokation og 
sæt i gang med trænin-
gen.

Undgå kropskontakt og 
vent med turneringer.

Petanque Der henvises til Dansk 
Petanque Forbunds 
anbefalinger: 
 
Se her

Udvid åbningstid 
Spil sammen med ægte-
fælle eller samlever.

Fordel medlemmerne 
over flere hold og find 
en “holdkaptajn” til 
hvert hold.

Stævneplanner: 
Brug funktionen med, 
at de selv indberetter 
resultater.

Fitness Der må fortsat ikke 
dyrkes fitness 
indendørs.  

Arrangér orienterings-
aktiviteter med øvelser 
ved posterne 

Arrangér udendørs træ-
ningsområde med fokus 
på egen kropsvægt.

Planlæg skovcrossfit, 
hvor man bruger træer, 
grene mv. som udfor-
dringer/redskaber. 

Tag bikingcykler med 
ud. 

Vær opmærksom på 
musikregler ude.

Der kan stadigvæk 
laves online træning via 
Facebook - hver for sig.

Specifikke anbefalinger samt gode ideer til afholdelse af udendørsidrætter 

Firmaidrætten følger retningslinjerne fra specialforbundene. Der kan i denne tid være tvivl om, hvad 
der er gældende i de konkrete idrætter, da det ændrer sig løbende. Er du i tvivl om, hvad der er gælden-
de, skal du kontakte din lokale udviklingskonsulent, der hele tiden forsøger at være opdateret.

https://www.dbu.dk/nyheder/2020/maj/fodboldklubberne-kan-aabne-igen-med-corona-regler/
https://floorball.dk/opdateret-retningslinjer-for-floorball-og-udendoers-traening/
https://petanqueportalen.dk/Clubs/CommonDrive/Components/GetWWWFile.aspx?fileID=86177
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Idræt / aktivitet Anbefalinger Gode ideer 
til afvikling

Digitale værktøjer

Volley ude Der henvises til Dansk 
Volleyballeforbunds 
anbefalinger:

Se her.

Spille efter beachvol-
leyregler.
Spil evt. sammen med 
ægtefælle/samlever.

Stævneplanner: Brug 
funktionen med, at de 
selv indberetter resul-
tater.

Cykling, Landevej 
og MTB

Der henvises til Dan-
marks Cykle Unions 
anbefalinger:

Se her

Aftal steder, hvor I ”sam-
ler op”, eller gør et hold/
rast. Hold her afstand.

Arrangér cykeloriente-
ringsløb: Cykel i mindre 
grupper. Skal organise-
res (undgå store fælles-
starter). Undgå at ligge 
for tæt på hinanden 
(hold afstand)

Hav virtuelle konkur-
rencer, som kan arran-
geres lokalt. I relevante 
Facebook-grupper kan 
man udfordre hinanden 
på distance og højde-
meter

Gang Er I flere end 10, så start 
i flere grupper med 
forskudt start i grupper 
af max. 10.

Sørg for forskudt start i 
mindre grupper

Undgå meget populære 
steder, vælg i stedet sto-
re skove med god plads 
(fx Kompedal planta-
ge, Gludsted plantage, 
Klosterhede plantage, 
Nationalparken i Thy 
True Skov, m.fl.). Book 
eventuelt en lokal na-
turguide. 

Tjek vandreture ud 
under Dansk Motions-
forbund: 

Se her. 

Del gode vandreop-
levelser på lokale 
Facebook-sider under 
slogans a la ”Spot en 
bæver” i Klosterhede 
Plantage, ”Hør kronhjor-
ten brøle” i Thy – eller 
lign. 
 
 Læg små videoklip ud 
på forhånd, som fortæl-
ler hvor man skal gå og 
hvad skal se på turen.

Golf Følg anvisningerne på 
den lokale bane:

Se her

Løb Løb i mindre grupper – 
og husk god afstand.
Løb steder, hvor der er 
færrest mulige menne-
sker. 

Se her

Lav forskellige starttids-
punkter og startsteder 

Løb hver for sig. Løber-
ne kan indberette deres 
tiden via screenshot af 
tid/resultat. 

Yoga/ Mindfulness Aktiviteten kan kun 
laves udenfor – find 
egnede lokaliteter

Overvej holdstørrelser

Medbring eget udstyr – 
del ikke med andre. 

Ved dårligt vejr, find ste-
der med overdækning 
– telt uden sider kan 
anvendes.

http://volleyball.dk/index.php/nyheder/nyhedsarkiv/item/2542-nye-retningslinjer-fra-dif-abner-op-for-udendorsidraet
https://www.cyklingdanmark.dk/nyheder/vis-nyhed/article/danmarks-cykle-union-aabner-for-klubaktiviteter-i-begraenset-omfang/
http://www.vandrekalenderen.dk/
https://www.danskgolfunion.dk/
http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2020/2020/04-21-opdaterede-atletikspecifikke-retningslinjer-og-anbefalinger-i-den-aktuelle-corona-situation.aspx
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Idræt / aktivitet Anbefalinger Gode ideer 
til afvikling

Digitale værktøjer

Orienteringsløb Der henvises til DOF’s 
anbefalinger: 

Se her.

Anvend de faste 
o-poster, der allerede er 
mange steder i DK, der 
er etableret af oriente-
ringsklubberne og frit 
kan bruges: 

Find dem her.

Tennis og padle Spil single og gerne med 
en fast modpart. 

Der henvises til Dansk 
Tennis Forbunds og 
Dansk Padle Forbund: 

Tennis - Se her

Padle - Se her

Husk et par handsker til 
når du skal feje banen.

Krolf / Kroket / 
Minigolf

Der henvises til Dansk 
Krolf Unions anbefalin-
ger:

Se her:

Brug eget udstyr

Kano og kajak Der henvises til Dansk 
Kano og Kajakforbund 
anbefalinger:

Se her

Brug helst eget udstyr. 
Ved fælles udstyr skal 
I sikre god rengøring 
efter brug. Tag afsted i 
små grupper.

Atletik Der henvises til Dansk 
Atletikforbunds 
anbefalinger:

Se her

Skydning Der er åben for uden-
dørs skydebaner. Fir-
maidrætten har sam-
men med DGI og andre 
skytte-organisationer 
udsendt vejledning. 

Se her

https://do-f.dk/images/2020_DOF_Individuel_traeningsvejledning.pdf
https://www.findveji.dk/
https://tennis.dk/anbefaling-udendoers-baner-corona/
https://danskpadelforbund.dk/
https://www.krolf.dk/dku/index.php/nyheder/1581-corona-virus-traening-i-krolfklubber
https://www.kano-kajak.dk/anbefalinger-om-krav-og-anbefalinger-for-at-undgaa-smitte-med-coronaviruscovid-19/
http://dansk-atletik.dk/nyheder/nyheder-2020/2020/04-21-opdaterede-atletikspecifikke-retningslinjer-og-anbefalinger-i-den-aktuelle-corona-situation.aspx
https://www.dgi.dk/skydning/skydning/artikler/efter-coronapausen-nu-maa-skydebaner-genaabne-for-selvhjulpne-skytter

