
 

Teoriundervisning i sejlerskoleregi bølge 10 - 10.5.21 

Under de nu gældende coronarestriktioner, kan sædvanlig teoriundervisning i sejlerskolerne 
desværre ikke gennemføres. Det skyldes både forsamlingsforbuddet på 500 personer indendørs, 
men som primært sidder ned, krav om 2 m2 pr person per lokale, krav om at blive siddende på 
faste pladser og krav om coronapas.  

Betingelserne for at der kan gennemføres teoriundervisning i sejlerskolerne er:  

- Lokalet skal være tilstrækkeligt stort, dvs. 2 m2 per person tilstede i lokaler med offentlig 
adgang, hvor man primært sidder ned 

- Deltagerne skal i al væsentlighed sidde ned på faste pladser i samme retning mod 
underviseren.  

- Der skal til enhver tid holdes 1 meters afstand mellem alle tilstedeværende. Eleverne skal 
blive på deres pladser.  

- Der skal bæres mundbind når man bevæger sig rundt. Mundbindet kan tages af når man 
har sat sig ned.  

- Alle deltagere skal have deres egne materialer med, man må ikke deles om materiale og 
der må ikke sendes genstande rundt i lokalet.  

- Deltagerne skal i al væsentlighed selv medbringe forplejning.  

- Hyppig og grundig rengøring af fælles kontaktpunkter skal som minimum ske en gang 
dagligt og oftere ved mange berøringer.  

- Der skal fremvises coronapas for aller personer fra 18 år og opefter, for at de vil kunne 
deltage. Det vil være underviserens ansvar at tjekke coronapas.  

 

Generelt i forhold for aktiviteter sejlersoler under Corona 

- Alle hygiejneråd skal følges 
- Forsamlingsforbuddet på 75 personer udendørs og 500 personer, som primært sidder ned, 

indendørs skal overholdes 
- Personer i risikogrupperne eller med sygdomstegn deltager ikke 
- Der skal bæres mundbind når man ikke sidder ned 
- Eventuelle lokale begrænsninger fra fx kommune, havnemyndighed eller politi skal 

efterleves 
- Det anbefales, at borde/stole ol. afvaskes grundigt efterundervisning og/eller sejlads eller 

ikke benyttes dagligt, da smitte kan overleve i flere døgn 
- Det anbefales at udstyr som pejlekompas, whiteboard og lignende sprittes af efter brug – 

også hvis der benyttes handsker  
- Det anbefales at sejlerskoleeleverne selv medbringer alt udstyr til undervisning som 

kuglepenne, kortplotter ol.  
- Aller personer fra 18 år og opefter, skal fremvise cornapas for at kunne deltage i indendørs 

aktiviteter.  

For en god ordens skyld gør vi også opmærksom på, at retningslinjerne nedenfor ikke  



 

tilsidesætter Sundhedsmyndighedernes og Rigspolitiets anvisninger, ligesom øvrig lovgivning  
er gældende.  
 
Vi har alle et fælles ansvar for, at spredningen af corona-smitte fortsat kan holdes under  
kontrol, og vi alle kan dyrke sejlsport forsvarligt. 
 

Har I spørgsmål så kontakt:  

 

Urd Kornø Rasmussen 

Bredde- og uddannelseskonsulent i Dansk Sejlunion, 

@: urd@sejlsport.dk  

Tlf: 8820 7023 
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