
Retningslinjer fra DGI Kampidræt 

Sundhedsmyndighederne har udsendt nye anbefalinger vedrørende udendørs idræt uden kropskontakt. I 
DGI Kampidræt er der ca. 70 forskellige stilarter, hvorfor vi ikke skriver om den specifikke stilarter, men 
forholder os til kampidræt generelt.  

DGI har tilpasset anbefalingerne til idrætsforeningerne. Fremover lyder budskabet, at udendørs idræt uden 
kropskontakt godt kan afholdes, når det sker inden for rammerne af de generelle krav og anbefalinger, som 
sundhedsmyndighederne og regeringen har offentliggjort på coronasmitte.dk. 

Det anbefales stadig, at alle indendørs aktiviteter holdes lukket. 

Overhold krav og anbefalinger 

For DGI er det helt afgørende, at de generelle krav og anbefalinger fra sundhedsmyndighederne 
overholdes. Læs mere her   

Hvis man som forening vælger af afholde udendørs idrætsaktiviteter, så anbefaler DIF og DGI desuden, at 
man er opmærksom på: 

• Udendørsaktiviteten bør foregå i mindre grupper. 
• Der skal være adgang til det sted eller anlæg, hvor udendørsaktiviteten foregår. (Kommunerne kan 

have særlige restriktioner, som skal respekteres). 
• Man hænger plakaten med Sundhedsstyrelsens anbefalinger op på idrætsfaciliteten. 
• At stille håndsprit til rådighed 

Muligheder for Kampidræt 

Det er forskelligt fra stilart til stilart hvor meget kropskontakt der er, derfor er det op til den enkelte 
forening nøje at vurdere om deres egne tiltag er forsvarlige i forhold til myndighedernes retningslinjer. Selv 
om det meste kampidræt traditionelt dyrkes indenfor, så kan visse former for kampidræt måske rykkes 
udenfor. Det kunne være: 

• Fysisk grundtræning 
• Kata træning 
• Tekniktræning uden makker 
• Skygge træning 
• Stationstræning med egen kropsvægt og egne redskaber. Igen for maksimalt 10 personer - gerne 

endnu mindre grupper. 

Selv om vi næsten ikke kan vente med, at kampidrætten igen kan komme i gang for alvor, så må mange 
udøvere væbne sig med mere tålmodighed. For anbefalingerne betyder også, at mange aktiviteter stadig 
ikke kan komme i gang. Også selv om de flyttes ud under åben himmel. 

Stor forskel fra forening til forening  

Ovenstående er ikke en facitliste på, hvordan aktiviteterne kan udføres i praksis. Der kan nemlig være stor 
forskel fra stilart til stilart og fra forening til forening på, hvordan fx medlemssammensætningen og de 
fysiske forhold er. Derfor bør hver enkelt forening overveje, hvordan den eventuelt kan genoptage sine 
aktiviteter på forsvarlig vis i forhold til myndighedernes retningslinjer.  

https://www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/foerste-spaede-start-for-aabning-af-idraetten

