
 

Retningslinjer for at mødes til spejder 
 

Nedenstående følger Kulturministeriets retningslinjer om genåbning af udendørs 

foreningsaktiviteter. Retningslinjerne er version 4 og senest opdateret 14. juli 2020. 

 

• Sundhedsmyndighedernes generelle regler gælder også, når vi mødes til spejder. 

Dvs. at man skal blive hjemme, hvis man har symptomer som f.eks. feber, hoste, 

muskelømhed – og straks gå hjem selv ved milde symptomer. 

 

• Vi skal være særligt opmærksomme på håndhygiejne – hvis der ikke er mulighed 

for at vaske hænder med vand og sæbe, skal der være håndsprit med minimum 

70% alkohol til rådighed. Vask/sprit hænderne som minimum ved ankomst og 

afgang og når man har rørt ved fælles kontaktpunkter. 

 

• Host eller nys skal ske i albuen eller i et papirlommetørklæde 

 

• Til spejder skal vi også holde en afstand på mindst 1 meter til andre personer 

(målt fra næsetip til næsetip). Ved fysisk aktivitet med høj puls, råb eller 

fællessang skal vi holde 2 meters afsted. Der skal også være 2 meters afstand 

mellem spejderleder og spejdere, når der gives instruktioner mm. 

Det er tilladt at have kortvarig fysisk kontakt med andre ved f.eks. tagfat-leg eller 

trøstning af en spejder. 

I fase 3 af genåbningen er det nu ok at lave aktiviteter med fysisk kontakt, men  

vi at reducere tiden vi er tætte til et minimum. Overvej hvordan en aktivitet kan 

arrangeres på en anden måde, så vi i videst muligt omfang holder afstand til 

hinanden. 

 

• Print plakaten fra Sundhedsstyrelsen og hæng den op når I er sammen, så I alle 

kan se og følge rådene. 

 

• Tjek om kommunen eller kirken har særlige regler for at være på området. Disse 

skal selvfølgelig overholdes. 

 

• Forsamlingsforbuddet skal overholdes, så vi må mødes max 100 personer pr. 8. 

juli 2020 og forventeligt 200 personer pr. 8. august 2020. 

 

• Man må gerne overnatte sammen, så længe afstanden på 1 meter overholdes. Læg 

eventuelt hoved mod fødder og overvej, hvordan I kan lufte effektivt ud. Sov i små 

grupper og sørg så vidt muligt for at det er de samme, der sover sammen hver nat. 

 



 

• Man må gerne servere mad og der må laves mad over bål. Hav en primær voksen 

til at sikre hygiejnen – spejderne må gerne være med til at tilberede maden. Alle 

har eget spisegrej med. 

 

• Hvis der skal bruges udstyr fx spisegrej, dolk og kompas, anbefaler vi, at alle har 

deres personlige udstyr med hjemmefra. Hvis det ikke er muligt, skal de redskaber 

I bruger rengøres inden og efter brug og mellem de forskellige brugere. 

 

• Genovervej jeres ritualer i gruppen, så vi sikrer afstand - undgå fx at holde i hånd 

ved afslutning. 

 

• Overvej hvilke aktiviteter du kan lave, hvor I ikke er tæt sammen og deler 

redskaber. 

 

• Som pigespejdere passer vi på hinanden. Hvis I har frivillige, der er i særlig risiko, 

anbefaler vi, at hun ikke deltager i frivilligt arbejde indtil videre. 

 

 

 

 

Det er gruppebestyrelsens ansvar, at aktiviteterne sker forsvarligt og efter 

sundhedsmyndighedernes retningslinjer. 

 

Du kan læse de fulde retningslinjer fra kulturministeriet om genåbning af aktiviteter: 

Retningslinjer om udendørs aktiviteter 

Retningslinjer om indendørs aktiviteter 

 

Har du spørgsmål, som du ikke finder svar på i disse retningslinjer, kan du enten kontakte DUF’s 

Corona-hotline på tlf. 20 96 90 21 eller skriv til corona@duf.dk. Du kan som altid også kontakte 

Korpskontoret. 

https://pigespejder.dk/wp-content/uploads/2020/07/Endelige-8.-juli-retningslinjer-udendørs-idræts-og-foreningsliv.pdf
https://pigespejder.dk/wp-content/uploads/2020/07/Endelige-8.-juli-retningslinjer-udendørs-idræts-og-foreningsliv.pdf
https://pigespejder.dk/wp-content/uploads/2020/07/Endelige-8.-juli-retningslinjer-indendørs-idræts-og-foreningsliv-samt-idræts-og-fritidsfaciliteter.pdf

