
Dansk Arbejder Idrætsforbunds tilpassede anbefalinger om krolf  

 
Mange krolfforeninger har glædet sig til at komme i gang igen, og det er nu en mulighed, hvis det gøres 
under de rigtige rammer. Krolfforeninger kan godt afvikle udendørsidræt uden kropskontakt, hvis 
aktiviteten holder sig inden for myndighedernes anbefalinger.  

Det er vigtigt at tage højde for, at langt de fleste ”krolfere” er seniorer, hvorfor der skal tages ekstra 

hensyn til Sundhedsstyrelsens anbefalinger.  

 

Hvis I som krolfforening vælger at starte jeres træning igen, opfordrer DAI, at I gør det under 

nedenstående rammer, udover de eksisterende anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen, som kommer 

længere nede i mailen. 

• Max 10 spillere pr. bane og gerne kun én eller to spillere pr. hul 
• Aftal træningstid, så max 10 spillere mødes ad gangen. Der bør stræbes efter, at det er de samme 

maksimum 10 personer der spiller sammen hver gang. 
• Minimum 2 meters afstand mellem spillere. 
• Benyt eget udstyr  

(hvis der lånes udstyr af foreningen, afsprittes udstyret grundigt inden og efter brug) 
• Undgå at benytte fælles toilet 
• Sprit/vask grundigt hænder før og efter spil. 
• Spring tredje halvleg over og nyd kaffen derhjemme  

Det er et fælles ansvar blandt foreningens medlemmer at efterleve ovenstående retningslinjer. 

Det kan være en god ide at italesætte retningslinjerne inden hver træning, så der bliver sikret 

en fælles forståelse blandt de fremmødte.   

Hvis I har spørgsmål eller er usikre, er I altid meget velkomne til at kontakte jeres lokale idrætskonsulent i 
DAI her: https://dai-sport.dk/kontakt/ 
  
Derudover anbefaler DAI ved udendørs idræt: 

• At man ikke må samles flere end 10 personer. 

• Vær opmærksom på de særlige risikogrupper som defineret af Sundhedsstyrelsen, herunder især 

spillere over 65 år. (https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper  

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at folk i de særlige risikogrupper gør en ekstra stor indsats for 

at beskytte dem selv mod smitte. Der opfordres til, at den enkelte person kontakter sin læge for 

råd og vejledning.  

• At man skal holde en afstand på 2 meter til andre personer. 

• At man er særlig opmærksom på håndhygiejne – brug håndsprit, hvis der ikke er mulighed for at 

vaske hænder med vand og sæbe. 

• At host eller nys sker i albuen eller i et papirlommetørklæde. 

• At man skal holde sig hjemme, hvis man har symptomer som fx feber, hoste, muskelømhed – og gå 

straks hjem selv ved milde symptomer. 

• Hvis der i forbindelse med træning og brug af faciliteter benyttes rekvisitter (fx ketsjer eller 

krolfkøller), anbefales det, at der så vidt muligt benyttes personlige rekvisitter. Hvis dette ikke er 

muligt, skal der være særskilt opmærksomhed på rengøring af fælles kontaktflader, hver gang en 

person afslutter brugen af en rekvisit. 

• Det forudsættes, at klubhuse og fælles omklædnings- og badefaciliteter stadig ikke er tilgængelige. 

 

https://dai-sport.dk/kontakt/
https://www.sst.dk/da/corona/saerlige-risikogrupper

