
Tillæg til COVID-19 retningslinjer i Hjerteforening 

 

I Hjerteforeningens retningslinjer for aktiviteter under Covid-19 er det anført i punkt 8, at vi altid 

følger myndighedernes anbefalinger nationalt og lokalt.  

Nærværende skriv er derfor et tillæg til og en skærpelse af retningslinjerne, som effektueres dags 

dato på baggrund af myndighedernes udmelding fredag den 23. oktober. 

Mange af jer har allerede i løbet af weekenden brudt jeres hoveder med, hvordan jeres aktiviteter 

bliver påvirket. Vi vil gerne understrege, at vi værdsætter, og er taknemmelige for jeres ansvarlighed 

og handlekraft ift. at justere, så vi overholder retningslinjerne og samtidig tilbyder aktiviteter til 

vores målgrupper, hvor det kan lade sig gøre. 

Husk at vi står til rådighed med sparring og hjælp til jeres konkrete situation eller aktivitet. Kontakt 

mig endelig. 

 

Nedenstående midlertidige retningslinjer er en udmøntning af Regeringens nye restriktioner, og de 

er et tillæg til de allerede eksisterende retningslinjer: 

 

Forsamlingsforbud: Gældende fra mandag d. 26. oktober til 22. november 2020. 

 

Fra dags dato må der kun være forsamlet 10 deltagere på de aktiviteter, der afholdes i 

Hjerteforeningens regi.  

 

Forenings- og idræts-aktiviteter for børn er undtaget forsamlingsforbuddet på 10, men da langt de 

fleste aktiviteter på vores hjertebørns-område er målrettet familier, gælder grænsen på 10 

personer. 

Mao. det gælder alle vores aktiviteter. 

 

Krav om mundbind: Gældende fra torsdag d. 29. oktober 2020 frem til 2. januar 2021. 

 

Krav om mundbind gælder alle ikke-siddende personer indendørs på kulturinstitutioner og 

idrætsfaciliteter. Kravet gælder fx når man besøger idrætsfaciliteter, hvilket vil gøre sig gældende 

https://frivillignet.hjerteforeningen.dk/retningslinjer-for-aktiviteter-under-covid-19/


ift. Hjertemotionsholdene og andre motionsaktiviteter indendørs. Man skal have mundbind på, når 

man ikke udøver sin idrætsaktivitet og fx er i et lounge-område, ankommer til hallen mv.  

 

Kravet gælder alle vores aktiviteter, som afholdes indendørs på offentligt tilgængelige lokationer. 

Dvs. fx  også frivilligcentre, kommunale lokaler og fitnesscentre mv.  

 

Praktisk 

 

Vi ved, at dette trækker veksler på jeres engagement og jeres tid ift. at få det til at fungere lokalt, 

hvor det er muligt. Vi ved også, at det har en stor værdi for vores målgrupper, at vi fortsat er til 

stede med aktiviteter, hvor det er muligt. Både ift. at få rørt sig og ift. den mentale trivsel.  

 

Vi er klar over, at det kan betyde en mer-udgift at leve op til retningslinjerne, og vi ønsker ikke, at 

økonomien skal være hindringen for, at I kan gennemføre værdifulde aktiviteter for vores 

målgrupper, fx hvis jeres fysioterapeut skal køre to hold i stedet for et. Hvis tilpasningen af 

aktiviteterne betyder øgede omkostninger, kan I i første omgang trække på jeres forenings/klubs 

kassebeholdning. Har I ikke tilstrækkelige midler, kan I sende en anmodning om en ekstra bevilling 

til steffen@hjerteforeningen.dk, hvori I skriver, hvilken aktivitet I søger ekstra bevilling til, beløbet, 

samt lokalforening/klub afsender. 

 

Vi har allerede været i kontakt med flere af jer, og I skal ikke holde jer tilbage. Hvis I har brug for 

sparring om, hvordan I kan tilpasse Hjertemotionsholdene, så må I meget gerne hive fat i mig eller 

projektleder på Hjertemotion Ditte Harck på 61 42 00 99 eller på ditteh@hjerteforeningen.dk. 

 

Det samme gør sig gældende ift. fx gå-ture og andre udendørsaktiviteter, hvor jeg gerne tænker 

sammen med jer, ift. hvordan I kan leve op til retningslinjerne og fortsat gennemføre aktiviteter. 
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