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Corona-update vedr. yderligere genåbning  

Aftalepartierne mødtes i går d. 15. april 2021 og er blevet enige om indholdet i næste fase af 

genåbningen med virkning fra onsdag d. 21. april 2021. I forhold til klubbridgen er det værd 

at notere sig, at aftalen indebærer tilladelse til: 

• Indendørs idræt i organiseret regi for personer over 70 år med et forsamlingsloft på 10 
personer og krav om coronapas. 
 

Det vil sige, at man pt. må mødes 10 personer i bridgeklubben, såfremt deltagerne er over 70 

år og har et coronapas. Vi er ved at undersøge, om det må være grupper af 10 i forskellige 

rum. Det betyder dog desværre også, at der stadig ikke er normale tilstande for klubbridgen. 

Vi afventer derfor også yderligere information om, hvordan forsamlingsforbuddet skal håndte-

res for indendørs bridge, når vi kommer frem til næste fase den 6. maj 2021, det vil sige, om 

der vil være restriktioner, som alder m.v. 

Der afventes fortsat nyt om større forsamlinger- herunder om der kan holdes bridgefestival til 

juli. Vi afventer her ekspertgruppens rapport, som forventes i begyndelsen af næste uge, 

hvorefter der tages endelig stilling til festivalen. Ekspertgruppen er nedsat for at rådgive 

myndighederne om afholdelse af større forsamlinger og arrangementer. 

Hele aftaleteksten kan læses via dette link: https://www.justitsministeriet.dk/wp-con-

tent/uploads/2021/04/Aftale-endelig.pdf  

For hjælpepakker under Erhvervsministeriet, såsom hjælpepakkerne for faste omkostninger 

og lønkompensation, er ansøgningsfristerne forlænget til juni 2021. Vedr. DIF og DGI’s corona-

hjælpepulje, så vil det blive meldt ud, hvis der tilføjes yderligere midler til dækning af tab, 

som indtræffer efter d. 31. marts 2021.  

Sekretariatet sidder naturligvis også klar ved telefonerne og besvarer opklarende spørgsmål. 
 
Ligesom man er velkommen til at kontakte DBf´s direktør Charlotte Fuglsang på 2222 9926. 
 

Med venlig hilsen 

Charlotte Fuglsang 

direktør     

Til DBf´s medlemsklubber 

Herlev, 16. april 2021 
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