CORONA-INFORMATION FRA 4H OG LANDBOUNGDOM, OPDATERET 18. AUGUST

Retningslinjer for konkurrencer, turneringer og stævner
Der er nu åbnet op for større fritidsaktiviteter og mindre events, som lokale dyrskuer, traktortræk og sommeraktiviteter med overnatning. Mange af retningslinjerne kender vi fra de almindelige aktiviteter, som man kan
læse på 4h.dk/corona og landboungdom.dk/corona. Hvis man skal være flere end 100, er der nogle ekstra forholdsregler, man skal være opmærksom på. Derfor har Fælleskontoret for 4H og LandboUngdom lavet nedenstående skrivelse, hvor opmærksomhedspunkter fremhæves.
Har du spørgsmål, kan du tage fat i din lokale 4H eller LU-konsulent.
Generelle retningslinjer:
•
•

•

•

•

•

Foreninger kan afvikle konkurrence-, turnerings- og stævnevirksomhed, hvis forsamlingsforbud og de
generelle sundhedsmæssige anbefalinger kan følges.
Der må altså ikke afvikles en enkeltstående konkurrence, turnering eller stævne, hvor flere personer
end det gældende forsamlingsforbud (pt. 100) er samlet samtidigt. Se dog særlige retningslinjer for
publikum.
Lokale politimyndigheder kan søges om tilladelse til at afholde stævner på meget store arealer, hvor
personerne befinder sig så langt fra hinanden, at det anses som inden for forsamlingsforbuddets formål. Her er tænkt på golf, orienteringsløb, cykelløb o. lign.
En konkurrence, turnering eller et stævne må opdeles tidsforskudt, så der på intet tidspunkt er flere
end forsamlingsforbuddet samlet samtidig. For eksempel kan et traktortræk afvikles klassevis, så der
først deltager max. 100 personer, som herefter tager hjem, hvorefter andre klasser, max 50 personer
på en gang, deltager i stævnet.
Der må afvikles flere separate stævner/turneringer på samme tidspunkt på samme sted, hvis der er så
god plads, at man kan opdele deltagerne i områder med max 100 personer. For eksempel må der afvikles flere præsentationer af dyr inden for forskellige arter/racer på samme dyrskueplads. Det afgørende er, at forsamlingsforbuddet overholdes for det enkelte stævne, at der er effektiv adskillelse mellem områderne, det foregår på. Derudover må deltagerne ikke flettes på tværs af stævnerne. Dommere, frivillige og andre officials må dog gerne være gennemgående og deltage i flere grupper.
Der bør være personer, hvis eneste opgaver er at sikre, der ikke opstår steder, hvor folk står tæt. Hvis
pladsen er delt i flere områder, skal der være en person til opgaven i hvert område.

Retningslinjer for publikum:
•
•
•
•
•
•
•

Til såvel indendørs som udendørs begivenheder må der være siddende publikum – for eksempel på
medbragte klapstole, hvis der ikke er faste siddepladser.
En begivenhed defineres som en konkurrence, kamp, turnering eller stævne, hvor der normalt er tilskuere. Der skelnes ikke mellem alder og niveau på udøverne.
Der kan maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til den enkelte begivenhed. Grænsen på de
500 er inklusiv deltagerne i idrætsaktiviteten.
Publikumsarealet bør tydeligt afmærkes, og der bør opsættes konkrete vejledninger om at holde afstand i publikumsarealerne.
Der bør sikres 1 meters afstand mellem publikum, og der må maksimalt være 1 publikum pr. 2 m2
areal i publikumsarealet.
Arrangøren af begivenheden bør have fokus på styring af publikumsstrømme og overvåge dette løbende. Især er det vigtigt at undgå omfattende køer ved indgange og til specifikke lokaler/områder.
Der bør være særligt fokus på styring af kapaciteten på det enkelte sted, herunder indføre kapacitetsbegrænsning ift. et maksimalt antal samtidige publikummer, under hensyn til tilgængeligt publikumsareal, risikoen for sammenstimling, og hvorvidt publikumsareal er indendørs eller udendørs.

•
•
•

Der bør være ansatte eller frivillige til stede, der har til opgave at forebygge opbygning af tætte forsamlinger
Der skal være særligt fokus på rengøring og håndhygiejne. Der skal så vidt muligt være vand og flydende sæbe eller håndsprit (70- 85 procent alkohol) tilgængeligt for publikum.
Arrangøren af begivenheden (foreningen og/eller ejer af faciliteten) bør identificere og sikre grundig
rengøring af fælles kontaktpunkter og lave en plan for rengøring og desinfektion af kontaktpunkter,
herunder med særligt fokus på håndtag, gelændere, lyskontakter, vandhaner, bordoverflader og andet,
som hyppigt berøres af mange.

Retningslinjer for sommerskoler, sommeraktiviteter og camps:
•
•

•

•
•
•
•
•
•

•
•

Sommerskoler, sommeraktiviteter og camps for børn og unge op til 25 år må gerne afvikles med op til
500 personer i alt inklusiv ledere og trænere.
Forsamlingsforbuddet bør så vidt muligt overholdes i den konkrete afvikling og tilrettelæggelsen af de
enkelte aktiviteter indrettes i forhold til gældende retningslinjer for den indendørs og udendørs aktivitet. Herunder inddeling af deltagerne i faste grupper af maks. 50 deltagere med et fast antal ledere pr.
gruppe. Ligeledes bør der være tydelig opdeling af faciliteter og særligt fokus på rengøring, desinficering og ansigts- og håndhygiejne ved aktiviteter med tæt kontakt.
Ved planlægning og gennemførelse af aktiviteter, hvor området er delt i flere camps/sommerskoler,
udarbejdes specifikke retningslinjer for, hvordan hver camp/sommerskole følger sundhedsmyndighedernes anbefalinger.
Der må gerne gives adgang til bad og toiletter, så længe at afstandskravet om 1 m. overholdes, og at
der er minimum 4 kvm. pr. person.
Der skal være afstandsafmærkninger på gulve de steder, hvor det er hensigtsmæssigt.
Der må gerne arrangeres overnatning for deltagerne på sommerskoler, sommeraktiviteter og camps.
Hvis der arrangeres overnatning, bør deltagerne inddeles i faste grupper af max 8 ekskl. ledere. Deltagerne bør så vidt muligt blive i de faste grupper under såvel aktiviteter, spisning og overnatning.
Senge/madrasser skal placeres min. 1 meter fra hinanden. Udluftning af lokalerne/lokalet, hvor gruppen overnatter, bør ske flere gange dagligt. Kontaktflader bør dagligt rengøres med vand og sæbe.
Deltagerne spiser i de faste grupper, de er inddelt i, og der skal være særlig fokus på afspritning af
borde, stole og service inden og efter spisning. Ligeledes skal det sikres, at alle vasker hænder før og
efter spisning.
Anvendelse af cafeteria/kantine og toiletter følger i øvrigt retningslinjer for restaurationsbranchen.
Der skal være tydelig adskillelse mellem aktivitetsområde og cafeteria/kantine.

