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Dato: 17.-25. april 2021 

 
 
CORONAPROTOKOL FOR DANISH OPEN 2021 
 
 
Fakta 

• Danish Open 2021 (stævne 1) afholdes i Taastrup Svømmehal i perioden 17.-21. april. 
• Stævnet afvikles på langbane (50 m). 
• Dansk Svømmeunion har sammen med Danmarks Idrætsforbund udarbejdet en 

coronaprotokol bestående af restriktioner, der er skærpede i forhold til dem, der gælder 
for det øvrige samfund. 

• Alle deltagende svømmere defineres som værende professionelle atleter jævnfør 
Kulturministeriets definitioner for professionel idræt.  

• Professionel idræt er undtaget det generelle forsamlingsforbud. 
 
 
Coronaprotokollen 

• Alle, der skal have adgang til Taastrup Svømmehal, skal kunne fremvise en negativ 
COVID-19 PCR-test (herunder svømmere, trænere, officials, stævneledelse m.fl.). 
Testen skal være foretaget tidligst 72 timer før første indgang i Taastrup Svømmehal. 

• Alle tilmeldte klubber skal stille med en COVID-19-ansvarlig, der skal kunne håndtere 
evt. smitteopsporing. Personen skal være kontaktbar døgnet rundt under hele stævnet. 

• For at få adgang til Taastrup Svømmehal, skal overnatning og bespisning ske på 
Scandic Hvidovre, hvor alt foregår i henhold til sundhedsmyndighedernes anbefalinger. 
Alternativt kan overnatning og bespisning foregå på deltagerens hjemadresse. 

• Klubhold skal bestræbe sig på at holde den påkrævede afstand både internt mellem 
klubbens deltagere som til øvrige klubbers hold. 

• Der vil aldrig være mere end 30 personer samlet i svømmehallen ad gangen. 
• Eventet afvikles som en lang række separate stævneafsnit med grupper af maksimalt 20 

svømmere, som hele tiden holdes adskilt. Der vil kun være én gruppe af svømmere i 
svømmehallen ad gangen.  

• Af praktiske hensyn til bemandingssituation og kvalifikationskriterier er stævnet rent 
praktisk opdelt i 2 dele, som omtales som ”Danish Open 2021 - stævne 1” og ” Danish 
Open 2021 - stævne 2. Begge stævner er underlagt samme skærpede restriktioner. 

• Under konkurrencerne vil der aldrig være mere end seks svømmere i vandet ad gangen, 
selvom der er 10 baner. Svømmerne vil konkurrere med mindst to meter mellem sig. 

• Den enkelte gruppes flow er hele tiden ensrettet, så områder og kontaktflader løbende 
kan afsprittes og rengøres. 

• Svømmere skal bære mundbind, indtil de kommer ind i omklædningsrummet, og igen 
når de forlader omklædningsrummet.  

• Dommere, officials og andre personer fra arrangementsgruppen skal bære visirer eller 
mundbind konstant i svømmehallen. 
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• Svømmere får først adgang til svømmehallen, når forrige gruppe har forladt den, og 
samtlige kontaktflader er rengjorte. 

• Alle anvendte rum og opholdssteder lever op til arealkravet på minimum fire m2 pr. 
person. Kontaktflader i alle rum rengøres og afsprittes imellem hver gruppe. 

• Efter konkurrence omklæder svømmerne i et nyt omklædningsrum. 
• Der vil ikke være decideret opvarmningsmulighed i stævnebassinet forud for 

kvalifikations- og finaleløb. Derimod vil der være en opvarmningszone til opvarmning i 
vand forud for alle konkurrencer.  

• Der bliver ikke gennemført nogen traditionel præmieoverrækkelse. Medaljevindere vil 
efter omklædning gå til et lokale (zone 4), hvor medaljer udleveres, og der tages et 
billede på en præmieskammel, som herefter bringes på relevante platforme.   

 
 
Læs yderligere om vores coronatiltag her. 


