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Kære alle 

 

Først og fremmest “godt nytår” og velkommen til 2021. Vi håber I alle har nydt juledagene og er kommet 
godt ind i 2021. 

 
Dernæst følger en meddelelse om, at vi i Hvidovre IFs bestyrelse, har truffet beslutning om, fortsat at holde 
lukket for de ‘normale’ fodboldaktiviteter frem til og med søndag den 17. januar 2021. Dette gælder ALLE 
hold i klubben. Eneste undtagelse er 1. divisionsholdet, der har opstart 11. januar 2021. 
  
Vi har drøftet situationen  og er efter grundig overvejelse kommet frem til, at dette er den rigtige 
beslutning. Vi mener, at beslutningen er i overensstemmelse og tråd med anbefalingerne fra Folketingets 
partier og sundhedsmyndighederne.  
 
Når alle voksne bliver opfordret til at arbejde så meget som muligt hjemmefra, når skoleundervisningen på 
alle skoletrin holder lukket for fysisk fremmøde, når de fleste butikker må holde lukket frem til denne dag, 
sammenholdt med det fortsat høje smittetryk i kommunen samt for stadig at bidrage til at bryde 
smittekæderne, så synes vi ikke det giver meget mening at genåbne den ‘normale’ holdtræning. 
I tillæg hertil, mener vi ikke, at vi kan tvinge foreningens trænere og andre frivillige til at møde op og 
udsætte sig for unødig risiko for smitte og smittespredning.  
 
Praktisk taget alle klubberne i Hvidovre var i sin tid enige om, at lukke helt ned fra og med 7. december 
2020 til 4. januar 2021. Hvorledes vi skal forholde os frem til 17. januar 2021 er der dog lidt forskellig 
holdning til. Nogle holder 100% lukket og andre åbner helt op inden for restriktionerne.  
 
Bestyrelsen og afdelingslederne er meget opmærksomme på, at det i princippet er tilladt at træne 
udendørs i grupper af maksimalt 10, inkl. træner. Men - udover ovenstående begrundelser - så vil det være 
rigtig svært at styre i praksis for alle hold. Der er reelt kun plads til én gruppe a 10 personer pr. kvartbane, 
og man må ikke skifte gruppe, hverken som spiller eller træner. Det gør at vi ganske enkelt ikke har plads og 
trænere nok til alle. 
 
Afdelingslederne arbejder på andre træningsalternativer, så vi stadig kan holde os fysisk aktive. Dette er 
vi nødt til at gøre afdelings- og holdvis, da forudsætningerne på de forskellige hold er meget forskellige. 
Jeres trænere vil tage fat i jer i løbet af næste uge for at aftale specifikt hvad dit/jeres hold gør. 
 
2021 bringer forhåbentlig bedre tider på Corona-området, men det kræver at vi alle aktuelt formår at gøre 
en ekstra indsats i den kommende tid. Gør vi ikke det, så kan vi frygte for afviklingen af den kommende 
forårssæson, hvilket ingen af os kan have interesse i. 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 for at vi forhåbentligt kan genoptage den mere ‘normale’ fodboldtræning fra 18. januar 
2021. 
 
Enkelte har spurgt til, om kontingentet vil blive sat ned grundet Corona-situationen. Det gør det ikke for 
nærværende. Dels fordi vi endnu ‘kun’ har måttet lukket helt ned i kortere perioder og dels fordi 
hovedparten af klubbens udgifter er faste, corona eller ej. Det vil således få for store konsekvenser for 
vores fodboldforretning. 
 
Vi glæder os til at få alle retur på træningsbanerne til mere ‘normal’ fodboldtræning. 
 
 
De bedste hilsner fra bestyrelsen 
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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 – 

næstformand/formand 
 
 
 
 
 
Se også:  
HIF hjemmeside: http://bredde.hif.dk/corona/   
 
DBU København - Fodboldens Corona-regler  
 
DBU København – Nye strammere restriktioner i Hovedstaden 
DBU København – Foreløbigt Opdateret Version af 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 
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http://bredde.hif.dk/corona/%20
https://www.dbukoebenhavn.dk/klubben/klubserivce/fodboldens-corona-regler/
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/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

