
Dansk Sejlunions anbefalinger og tiltag i forbindelse med "Corona-situationen" 
 

Corona-situationen: Lukning af 

klubhuse og søsætning 

På baggrund af statsministerens tilkendegivelse er der nye skærpede 

forholdsregler. Vi opfordrer klubber og klasser til at følge disse. 

 

 

 

 

Lukning af klubhuse 

Regeringen har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et midlertidigt 

forbud mod indendørs sports- og fritidsfaciliteter.  

Dette tolker vi i Dansk Sejlunion således, at alle klubhuse m.v. skal holdes lukket. 

Myndighederne har med virkning fra den 18. marts 2020 kl. 10.00 indført et 

midlertidigt forbud mod at afholde eller deltage i arrangementer, begivenheder, 

aktiviteter eller lignende, hvor flere end 10 personer er samlet. Forbuddet 

gælder foreløbigt frem til den 31. marts 2020. 

Enhver skal undgå smittespredning. Derfor er det vigtigt, at vi alle udviser sund 

fornuft, passer på hinanden og følger Sundhedsstyrelsens generelle anvisninger. 
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Fælleserklæring fra FLID og Dansk Sejlunion vedr. søsætning 

Når bådklargøring og søsætning gennemføres, opfordres alle til at følge 

nedenstående råd for at begrænse smitten mest muligt:  

• Udvis respekt og hold god afstand til hinanden 

– min. 2 meter. 

 

• Udvis særlig forsigtighed overfor havnens 

personale og/eller dem der står for selve 

bådhåndteringen. 

  

• Bliv udendørs. 

 

• Undgå at være flere sammen og at forsamles i 

grupper på mere end 10 personer. 

• Følg Sundhedsstyrelsens anvisninger til god 

håndhygiejne – vask hænder, sprit ofte hænder 

af og nys/host i ærmet. 

 

• Havne, der bruger private kranfirmaer – 

gennemfører bådisætning med skærpede 

sikkerhedsforanstaltninger. Orienter dig på 

havnens hjemmeside om situationen. 
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Dansk Sejlunion aflyser alle arrangementer 

Der tegner sig nu et meget alvorligt billede af situationen i forhold til 

smittespredningen. Derfor ændrer regeringen og myndighederne strategi og 

fraråder unødvendig kontakt mellem borgerne og lukning af institutioner. 

 

I det lys har Dansk Sejlunion besluttet at aflyse eller udskyde alle 

arrangementer og aktiviteter resten af marts måned – med mulighed for 

forlængelse. Det gælder generalforsamling, kurser, miniklubkonferencer, 

workshops samt udendørs aktiviteter som fx træningssamlinger. 

 

Vi anbefaler samtidig vores medlemsklubber at gøre det samme. 

 

Dansk Sejlunion ønsker ikke at tage nogen unødige risici og går ud fra, at 

klubber og medlemmer anlægger samme tilgang til udfordringerne. 

 

Vi vil løbende holde klubberne orienteret om situationen. 

 

Med Venlig Hilsen 

Dansk Sejlunion og Bestyrelsen i Randers Sejlklub. 

 

 

 


