
Kære foreninger 

  

En kort opridsning af corona restriktionerne som de er nu og som de ser ud efter d. 21. april og 6. maj. 

  

Restriktioner frem til d. 21. april 2021:  

-      Udendørs idræt må gennemføres med max. 50 personer inkl. trænere, ledere og andre 
nødvendige voksne tæller med. Der må IKKE være tilskuere. 

-      Forsamlingsforbuddet på 50 personer er KUN gældende ved idræts- og foreningsaktiviteter som 
er arrangeret af offentlige myndigheder, organisationer, foreninger, virksomheder og 
kulturinstitutioner.  

-      Der er ikke krav om corona-test i forbindelse med udendørs idræt. 

-      Der kan være lokale nedlukninger – her vil I blive kontaktet af Hillerød Kommune. 

  

  

Restriktioner efter d. 21. april 2021: 

-      Indendørs idræt kan åbne i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Det gælder alle 
idrætsgrene. 

-      Forsamlingsloftet for indendørs idræt er på 25 børn og unge. Også her tæller trænere, ledere og 
evt. andre nødvendige voksne med i de 25.  

-      Forsamlingsloftet for udendørs idræt er fortsat på max. 50 personer. Der må IKKE være tilskuere 
– eneste undtagelse er ved fodboldkampe (1. og 2. division) Her henviser vi til DBU. 

-      Indendørs idræt i organiseret regi åbner for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 
personer. OBS: Her er krav om gyldigt coronapas. 

-      Andet foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for børn og unge under 18 år 
kan åbnes med forsamlingsloft på 25 personer.  

-      Genåbningen gælder IKKE for sangaktiviteter. 

-      Museer, videnspædagogiske aktivitetscentre, kunsthaller samt biblioteker kan åbne med 
coronapas. 

  



  

Forventede restriktioner efter d. 6. maj 2021: 

-      Indendørs idræt for alle aldersgrupper 

-      Det udendørs forsamlingsforbud hæves til 75 personer inkl. trænere mv. Der må stadig IKKE 
være tilskuere - eneste undtagelse er ved fodboldkampe (1. og 2. division) Her henviser vi til DBU. 

-      Andet foreningsliv, musik- og kulturskoler samt andre kunstskoler for voksne over 18 år. 

-      Der kan være lokale nedlukninger – her vil I blive kontaktet af Hillerød Kommune. 

  

  

Landsdækkende restriktioner: 

-      Der er fortsat krav om mundbind de steder, hvor offentligheden har adgang – herunder 
skolerne. 

  

  

Plan for udfasning af det lille forsamlingsforbud ser således ud: 

 

  

  

Et par relevante link: 

-      Se aftalen om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021 HER 

-      Se anbefalinger fra DGI HER 



-      Se råd og vejledning, samt anbefalinger fra DIF HER 

-      DGI Nordsjælland afholder et gratis webinar omkring retningslinjer pr. 21. april. Det afholdelses i 
dag mandag d. 19. april kl. 20.00 – Se mere HER 

  

  

Vi anbefaler alle foreninger at holde nøje øje med udmeldinger fra deres lokale forbund og skulle I have 
yderligere spørgsmål, skal I være velkommen til at kontakte os på kulturogudvikling@hillerod.dk 

  

  

Med venlig hilsen 

  

Jacqueline Perret-Gentil 

  

Foreningskonsulent og adm. medarbejder  

 


