
 

COVID-19 opdatering – Skærpet rejsevejledning 
Udenrigsministeriet har skærpet rejsevejledningerne for hele verden. De er nu i rød kategori. Den 

skærpede rejsevejledning er foreløbig gældende indtil den 17. januar. Men vil efter al sandsynlighed blive 

forlænget. 

 

Det er en rejsevejledning, men man bør i videst muligt omfang følge myndighedernes vejledninger og 

anbefalinger og overveje om man bør rejse. 

 

Hvordan forholder I jer her og nu? 

Hvis I er ved at pakke kufferten for at rejse på træningslejr eller til stævne en af de nærmeste dage, og hvor 

der således ikke er mulighed for at afvente yderligere afklaringen om udenlandsrejser for sportsfolk, så 

opfordrer vi til, at I nøje vurderer vigtigheden af rejsen. 

 

Indtil DIF kan melde nærmere ud, opfordrer vi til, at I vurderer afrejse ud fra sund fornuft og med samme 

tilgang som i foråret, hvor der blev henstillet til kun at rejse til orange eller røde lande, hvis der var tale om 

afgørende begivenheder. Det kunne være kvalifikation til EM, VM, OL/PL eller fx World Cup-stævner, hvor 

deltagelse er altafgørende for at fastholde dansk idræt på højeste niveau. ”Almindelige” træningslejre bør 

undgås, men indtil der kommer yderligere vejledning, vurderer vi, at man godt kan argumentere for 

udenlandske træningsophold, hvis atleter fx ikke kan bevare deres OL/PL-potentiale herhjemme. Det kan fx 

være atleter, der umuligt kan træne i Danmark pga. vejret eller atleter, som ikke har tilstrækkelig hjemlig 

modstand. 

 

Endelig bør det også være med i jeres overvejelser, hvem de øvrige deltagere til den pågældende 

begivenhed er. Er der mange fra Storbritannien og Sydafrika, hvor mutationerne er meget udbredte, bør 

man kraftigt overveje sin deltagelse. Risikobilledet kan se anderledes ud ved deltagelse fra andre nationer. I 

det hele taget skal rejser til Storbritannien og Sydafrika undgås. 

 

Tjek altid jeres rejseforsikring 

Som udgangspunkt er atleter, trænere mv. IKKE dækket af Idrættens Rejseforsikring ved COVID19-relateret 

sygdom – og det gælder dækning af omkostninger til både sygdom, indlæggelse, hjemtransport, evakuering 

og ufrivilligt ophold, hvis man rejser til et land i rød eller orange kategori. (Lige nu er alle i kategori ’rød’).  

Der er dog aftalt særlige forsikringsforhold for en række OL-forbund (TOKYO). 

 

Afbestillingsforsikringen dækker heller ikke, hvis man køber rejser til et land, som Udenrigsministeriet 

fraråder rejser til. I kan læse mere om Idrættens forsikringer på hjemmesiden:  

https://www.idraettensforsikringer.dk/. Det afgørende er her, om man har købt sin billet på et tidspunkt, 

hvor den pågældende destination ikke var rød eller orange. 

 

Begynd endelig ikke at afbestille billetter eller andet, inden I har talt med Tryg. Kontaktinfo står på 

førnævnte hjemmeside. 

 

Hold øje med opdateringer af rejsevejledningerne 

Rejsevejledningerne ændrer sig løbende afhængigt af blandt andet smitteudvikling og indrejserestriktioner. 

Hvis I vælger at sende atleter ud i verden, så bør I både tjekke den aktuelle danske vejledning for både ind- 

og udrejse, ligesom I bør tjekke, hvilke restriktioner der gælder for indrejse på den pågældende destination. 

https://www.idraettensforsikringer.dk/


 
Det kan nemlig være, at atleterne slet ikke har mulighed for at komme ind i landet eller skal i karantæne 

ved ankomst. I kan tjekke udviklingen via Udenrigsministeriets internationale rejsevejledninger her. I bør 

ligeledes holde jer orienteret via de danske ambassader. Oversigt over ambassaderne finder I her. 

 

Hold jer opdateret med flyforbindelserne 

Der er fortsat ruteflyforbindelse til Danmark via flere transitlufthavne, men det kan ikke udelukkes, at det – 

som vi så i foråret – ændrer sig meget hurtigt. Hvis I eller jeres atleter vælger at rejse ud, så bør I altid 

orientere jer om mulighederne for at komme hjem – både inden afrejse og under udenlandsopholdet. I så 

fald er risikoen for at strande i udlandet en del af overvejelserne. 

 

Læs mere her  

Udenrigsministeriets hjemmeside og download eventuelt deres App ”Rejseklar” 

 

COVID-19 – Danmarks Skiforbund 

 

Danmarks Idrætsforbund (dif.dk) 

 

https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/
https://um.dk/da/om-os/kontakt/find-os-i-verden/
https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/coronavirus/
http://www.skiforbund.dk/covid-19/
https://www.dif.dk/

