
Dette er en kopi af mailen fra Idræt- og fritidskonsulent i Brøndby kommune Frederik Dam Bloch. Der er 
udeladt diverse links som ikke var aktive: 
 
Hej Brøndby Strand Tennisklub og Brøndby Tennisklub, 
  
Som I begge er bekendt med, har DIF og DGI i går valgt at åbne op for, at udendørsidræt så småt kan åbnes 
op under forudsætning af, at de generelle anbefalinger og retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen overholdes. 
  
Brug af toiletter i forbindelse med åbningen af udendørsanlæg 
Vi vil i forbindelse med åbningen af udendørsanlæggene sørge for rengøring af toiletterne. Der indstilles 
dog til, at toiletterne kun anvendes, såfremt det er højst nødvendigt. Derfor opfordres I til at informere 
jeres medlemmer om at begrænse brugen af toiletterne.  Toiletterne er derfor kun nødtoiletter. 
  
Klubhusfaciliteterne skal fortsat forblive lukkede, og det er ikke tilladt at anvende omklædningsrum eller 
have ophold i klubhuset. 
  
  
De generelle krav og anbefalinger fra sundhedsstyrelsen i forbindelse med åbning af udendørsanlæg er 
følgende: 
 
 
• At man ikke må samles flere end 10 personer 
  
• At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer 
  
• At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at vaske 
hænder med vand og sæbe 
  
• At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde 
  
• At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå straks 
hjem selv ved milde symptomer 
  
• Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen 
  
• Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller golfkøller), 
anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er muligt, skal der være 
særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af en 
rekvisit 
  
• Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige 
  
Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at 
man er opmærksom på: 
 
• Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper 
  
• Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår.(Kommunerne kan have 
særlige restriktioner, som skal respekteres) 
  



 
Venlig hilsen 
Frederik Dam Bloch 
Idræts - og Fritidskonsulent 
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