
 
 
Coronaretningslinjer for holdturneringen:	
 
Generelt skal sundhedsmyndighedernes og eventuelle lokale kommunale anbefalinger 
overholdes 
  

• Følg forsamlingsforbuddet på p.t. max 10 personer 
 
• Forsamlingstætheden må ikke komme under 2 m2 pr person ved siddende aktivitet 

 
• I turneringslokalet må kun opholde sig spillerne på holdene samt en kampleder. Altså ingen 

tilskuere! Ved børns deltagelse kan der evt. tillades en forældre. Spillere og ledere skal bære 
mundbind fra ankomst til kampen og til slut. Der er ikke krav om at spillerne bruger 
mundbind og handsker under partierne, men man må gerne. 

 
• Siddepladser placeres, så der er minimum 1 meters afstand mellem spillerne 

 
• Vask / sprit hænder ved ankomst til spillestedet. Sørg for tilgængelighed af håndsprit 

 
• I stedet for at give hånd, nikker man pænt til sin modstander ved partiets start 

 
• Undgå efteranalyser med tilskuere i en tæt ring om brættet, og undgå generelt at samles 

mange omkring brætterne under spillet. 
 

• Brug kun et sæt brikker/bræt pr. par – samme sæt tages med til evt. analyse 
 

• Hvis deltagere føler at der trænges til udluftning, bør dette ske på anmodning. Det handler 
om tryghed, så anbefalingen er, at arrangøren lufter ud jævnligt. 

 
• Personer med udtalt hoste og nysen bør ikke deltage i arrangementet. Hvis ”uheldet” er ude, 

så host eller nys i albuen eller i et papirlommetørklæde. 
 

• Man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som feber, hoste eller muskelømhed – 
og gå straks hjem selv ved milde symptomer. 

 
• Der bør være en frivillig til stede under aktiviteterne, der har til opgave at forebygge 

opbygning af tætte forsamlinger – kan være kamplederen. 
 

• Kantine/kaffesalg skal indrettes forsvarligt, så der kan handles med god afstand. Husk også 
rengøring her. Enhver	form	for	indtagelse	af	madvarer	ved	brættet	er	ikke	tilladt.	Et	
bolsje	eller	pastil	kan	gå	an,	men	alt	andet	skal	indtages	uden	for	
spillelokalet/spilleområdet.	Drikkevarer	i	flaske	eller	kop	er	tilladt	som	normalt 

 
• Se DSUs anbefalinger for afvikling af skak på skak.dk under nyheder. Klubberne har fået 

dem tilsendt. 
Sidst men ikke mindst – brug den sunde fornuft og pas godt på hinanden – både unge og 
ældre! 


