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Retningslinjer for spejdermøder pr. 24/10

● Myndighederne har på et pressemøde den 23/10 meddelt, at det generelle forsamlingsforbud sænkes til 10 

personer, men at der gælder en række særlige retningslinjer for foreningsaktiviteter for børn og unge.

● Foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år er undtaget forsamlingsforbuddets grænse på 10 personer. 

Her gælder forsamlingsforbud på 50 personer.  Derfor kan vi stadig afholde de ugentlige spejdermøder

● Dog med ekstra hensyn

○ Der må ikke laves overnatningsaktiviteter

○ Spejderledere "der ikke direkte deltager i aktiviteterne" bærer mundbind.  Spejderne er fritaget.

● De nye retningslinjer gælder fra mandag den 26. oktober og foreløbigt 4 uger frem.



Forholdsregler – Kontakt #1

VI FORVENTER AT:

● En spejder eller leder bliver hjemme, hvis der er symptomer som f.eks. feber, hoste, muskelømhed – og straks 

går hjem selv ved milde symptomer, eller hvis en i familien har det.

● Alle spejdere og ledere er særligt opmærksomme på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed 

for at vaske hænder med vand og sæbe

● Host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde

● Der til enhver tid udendørs holdes en afstand på mindst 1 meter til andre personer og mindst 2 meter ved 

fysisk aktivitet med høj puls, råb eller fællessang. Der skal også være mindst 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. trøstning af en spejder, hvis en spejder skal 

have plaster på eller hvis der leges en leg (f.eks. fangeleg med kortvarig fysisk kontakt). 

● Ved lege er det vigtigt, at der er ekstra stor opmærksomhed på de øvrige anbefalinger, særligt hygiejne og 

forebyggelse af kontaktsmitte. 



Forholdsregler – Kontakt #2

● Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder for alle typer møder og arrangementer, hvor indholdet af mødet 

ikke er målrettet børn og unge under 21 år. Det kan f.eks. være ledermøder, bestyrelsesmøder og arbejdsdage.

● Man må samles op til 50 personer inkl. ledere hvis aktiviteten er for børn og unge under 21 år.

● Er en eller flere af deltagerne (ikke en leder) i en aktivitet over 21 år er det forsamlingsforbuddet på 10 personer 

der er gældende. Det vil sige, at en klan med 15 medlemmer ikke kan samles, hvis et eller flere af medlemmerne 

er fyldt 21 år.

● Der må ikke laves møder eller ture hvor krav om afstand og forsamling ikke kan overholdes
Indendørs stående/gående aktiviteter kræver 4m2 pr. person

Indendørs siddende aktiviteter kræver 2m2 pr. person

Dette gælder også for shelters, telte, bivuak o.l., samt afstandsregler for de udendørs aktiviteter

● På møderne bærer voksne/ledere altid mundbind indendørs og udendørs hvis de ikke umiddelbart deltager

● Frivillige i risikogrupperne bør ikke udføre spejderarbejde indtil videre



Forholdsregler - Udstyr

● Hvis der i forbindelse med spejdermøder benyttes udstyr (f.eks. dolk, knobbånd eller andet), bør der så vidt 

muligt benyttes personligt udstyr. Er det ikke er muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af 

udstyr og fælles kontaktflader, hver gang en person afslutter brugen af udstyret.

● Der må gerne laves og serveres mad udendørs, f.eks. over bål eller trangia, under særligt skærpede hensyn til 

hygiejnen, herunder fælles kontaktpunkter. Det forventes, at lederne håndterer størstedelen af madlavningen, 

men spejdere må gerne være med til tilberedning. 



Forholdsregler – Faciliteter

Brug af indendørs faciliteter, Spejderhus og Fasanhus

● Der opsættes håndsprit i alle indgangslokaler, i køkken og på toiletter

● Der laves grundig rengøring af fælles kontaktpunkter, minimum én gang dagligt og oftere ved mange berøringer

● Ved toiletbesøg under møderne, følger en leder med spejderne, for efterfølgende rengøring af toilet. Alle 

overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres. Der bruges papir, i stedet for håndklæder. 

● Skraldespande tømmes dagligt og altid inden de fyldes helt

● Der udnævnes en ansvarlig for hver enhed, der sikrer dette håndteres.

● Der forventes ikke indendørs aktiviteter i nærmeste fremtid, de bør afvikles udendørs eller on-line

● Sundhedsstyrelsens plakat opsættes på alle indgangsdøre



Forholdsregler – Smitte

Hvis en spejder/leder eller en i familien undersøges eller har mistanke om COVID-19
● Hvis en spejder eller dennes familie har mistanke eller undersøges for COVID-19 , bliver man hjemme og kan 

først deltage i spejdermøderne såfremt der foreligger 2 relevante negative test herfor.

● Der meldes afbud til lederne, med samme begrundelse

Hvis en spejder eller leder bliver konstateret smittet med COVID-19
● Hvis en spejder er konstateret smittet med COVID-19, kan der tages udgangspunkt i Sundhedsstyrelsens 

”Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge”.

● Der meldes afbud til lederne, med samme begrundelse

● Hvis der har været deltagelse i møder, hvor en spejder har været smittet, kontaktes Liane

● Liane iværksætter forholdsregler ifm. smitte.

Smitteopsporing
● Der føres 100% mødeprotokol på alle møder, af både spejdere og ledere


