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Kære alle 

 
Juleferien rammer os desværre lidt tidligere end beregnet. Det betyder, at bestyrelsen i Hvidovre IF har be-
sluttet at sende spillere på tidlig juleferie fra og med den 7. december 2020 og frem til foreløbig 3. januar 
2021. Dvs. at sidste træning/kamp i år er 6. december 2020. 
 
Efter gårsdagens udmelding fra myndighederne om den stigende Covid-19-smitte i hovedstadens 17 kom-
muner, herunder desværre også Hvidovre Kommune, så rammes klubben af de seneste stramninger og re-
striktioner, der for idrætten blandt andet betyder, at børn- og unge nu i lighed med de voksne, også maksi-
malt må samles og træne og spille kampe i lukkede grupper af 10 personer inkl. træner. 
 
Derfor er vi efter grundig overvejelse - i lighed med Avedøre og Rosenhøj og muligvis også Friheden - kom-
met frem til, at vi ønsker at bidrage til at begrænse smittekæderne, hvorfor vi lukker helt ned i de sidste to 
uger frem mod jul. Dette gælder ALLE hold i klubben. Eneste undtagelse er 1. divisionsholdet. 
 
I praksis betyder dette, at der fra på mandag ikke længere må trænes eller afholdes andre HIF-aktiviteter på 
træningsanlæggene eller øvrige steder. Dette beder vi alle om at respektere. 
 
Vi træner og spiller kampe som normalt frem til og med på søndag den 6. december. Fra og med den 7. de-
cember 2020 og frem til og med foreløbig 3. januar 2021 er kampe, træningskampe, vinterbold-kampe, træ-
ningslejre og -turneringer aflyst/udsat. Dette gælder også hvis der skulle være arrangementer uden for ho-
vedstadsområdet for vores hold.   
 
Det er det, der giver bedst mening for os, hvor end vi inderligt ville ønske, at alle vores fodboldhold kunne få 
en normal afslutning frem mod juleferien. Vi ved godt, at det er rigtig ærgerligt, for vi vil alle rigtig gerne ud 
på banerne - men vi er nødt til at følge retningslinjerne og bakke op - og det gør vi bedst ved at lukke helt 
ned. Udover at bakke op og vise samfundssind, så er håbet naturligvis også, at vi ved at reagere nu, så kan 
sikre, at vi kan åbne op tidligt i det nye år. 
 
Covid-19-situationen er alvorlig og giver anledning til bekymring. Vi har igennem den seneste tid oplevet et 
stigende antal smittede eller nærkontakt til smittede blandt alle vores skoleelever.  
Vi er – sammen med de andre fodboldklubber – rigtig mange brugere af de forskellige træningsanlæg og hal-
ler/sale i Hvidovre, hvor mere end 3.000 fodboldspillere på ugentlig basis træner og spiller kampe. Og selvom 
vi har forsøgt at følge alle regler og retningslinjer, har vi også her oplevet en stigning i antal smittede eller 
nærkontakt til smittede.  
Det er særligt blandt de unge i alderen fra 10-29 år, hvor smitten spreder sig. Men også i aldersgruppen fra 
30-59 år er smitten stigende - og begge grupper er lig med langt over tusind medlemmer af Hvidovre IF. 
 
Der er således god grund til at træde på bremsen og sætte ind med målrettede initiativer for at begrænse 
smitten, og her er det vigtigt, at vi også i fodbolden bidrager ved at stå sammen om at implementere initiati-
verne hurtigt, effektivt og ensartet. 
 
Vi er godt klar over, at ikke alle deler de samme opfattelser og holdninger til restriktioner, anbefalinger og 
regler samt nedlukninger, men vi ser det som et vigtigt element og et godt redskab i kampen for at undgå 
yderligere stramninger og restriktioner i det første kvartal af 2021, hvilket kan gå hen og få endnu større kon-
sekvenser end en forholdsvis kort nedlukning af fodbolden. 
 
Tak til jer alle. Til forældretrænere, trænere, holdansvarlige, ledere, spillere, forældre til spillere samt medar-
bejdere. 
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Også tak på forhånd, fordi I viser hensyn frem mod det nye år og udviser forståelse og samfundssind ved at 
bidrage til at undgå yderligere spredning. 
 
Pas rigtig godt på jer selv og hinanden indtil vi (forhåbentlig) mødes igen i starten af det nye år. 
 
 
De bedste hilsner fra bestyrelsen 
  
Se også hjemmesiden: http://bredde.hif.dk/corona/   
 

Er du/I i tvivl eller har spørgsmål, så står vores afdelingsledere og trænere 
altid til rådighed for råd og vejledning. 

 
Corona kommunikations-flow er træner – afdelingsleder – næstfor-

mand/formand 
 
 
 
 
 
Se også:  
DBU København – Nye strammere restriktioner i Hovedstaden 
DBU København – Foreløbigt Opdateret Version af fodboldens Corona-regler 
DBU København - Fodboldens Corona-regler  
DBU – København – Sådan håndterer I en positiv Coronatest i Jeres klub 
DIF - Corona: find råd og vejledning – og DIF’s anbefalinger 
Idræts- og fritidsfaciliteter 
Sundhedsstyrelsen: Beskyt dig selv og andre mod coronavirus/COVID-19 

http://bredde.hif.dk/corona/
https://www.dbukoebenhavn.dk/nyheder/2020/november/nye-strammere-restriktioner-i-hovedstaden/
https://www.dbukoebenhavn.dk/nyheder/2020/oktober/foreloebigt-opdateret-version-af-fodboldens-corona-regler/
https://www.dbukoebenhavn.dk/klubben/klubserivce/fodboldens-corona-regler/
https://www.dbukoebenhavn.dk/nyheder/2020/august/saadan-haandterer-i-en-positiv-coronatest-i-jeres-klub/
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
https://coronasmitte.dk/idraets-og-fritidsfaciliteter?fbclid=IwAR3xKbf3SxLJ0EW1WMt478Gvg2M2E-HQxDM8P400-u3zbvOmxd8FK3bcLTA
https://www.sst.dk/da/Viden/Smitsomme-sygdomme/Smitsomme-sygdomme-A-AA/Coronavirus/Spoergsmaal-og-svar

