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Vejledning for udendørsaktiviteter i Danmarks Jægerforbund  
 
At genåbne udendørsaktiviteter stiller særlige krav til jagtforeningerne, skydebanerne, de frivillige 
og deltagerne i aktiviteterne.  
 
Herunder finder du vejledning til, hvordan udendørsaktiviteter kan gennemføres sundhedsmæssigt 
forsvarligt. 
 
 

 
VEJLEDNING I FORBINDELSE MED AKTIVITETER 

▪ Hold minimum 1 meters afstand til andre under hele aktiviteten – også under 

instruktion. 

▪ Forsamlingsforbuddet skal til enhver tid overholdes. Hvis der er flere grupper af 
maksimalt 10 personer, inkl. trænere, instruktører, hjælpere, skytter, tilskuere 
til stede ved samme arrangement, skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand 
mellem grupperne, så de ikke udgør én samlet gruppe. Anbefalingen er, at der er 
mindst 2 meter mellem hver aktivitet/gruppe. 
 

▪ Undgå kø! Benyt gerne tilmelding f.eks. ved indskydning af riffel.  

▪ Klubhuse er lukket for aktiviteter, men det er muligt at oprette et salgssted, 

hvor man kan købe ammunition, lerduer, mad og drikkevare. Salgsstedet bør, 

hvis det er muligt, være udendørs og placeret, så der kan holdes god afstand 

mellem folk, og med en ventelinje, der afmærkes på jorden med 1 meters 

mellemrum udendørs og 2 meters mellemrum indendørs. 

▪ Modtag ikke kontanter, men brug mobilepay eller bankoverførsel.  

▪ Bær handsker ved håndtering af vildt, dummyer, våben eller andet materiel. 

▪ Redskaber, faste installationer mv. bør betjenes af så få personer som muligt.  

▪ Lad generelt ikke genstande gå fra hånd til hånd. 

▪ Giv deltagere mulighed for at afspritte hænderne eller bruge vådservietter. 

▪ Tag hjem efter endt aktivitet.  

▪ Tøm alle skraldespande efter hver aktivitet. 

 

 
Husk, når du er frivillig  
Som frivillig instruktør, træner eller andet, så er det vigtigt, at du har sat dig ind i 
Sundhedsstyrelsens information. Det gør dig i stand til at træffe beslutninger, svare på spørgsmål 
og assistere andre i at træffe gode beslutninger. 
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Det vigtigste som frivillig er, at du passer godt på dig selv. Husk, at du gerne må sige fra – eller 
bede andre om at flytte lidt væk fra dig.  
 
Mange jagtforeninger er afhængige af de frivilliges arbejdskraft, men det vigtigste er, at vi passer 
på hinanden – og os selv. Så føler du dig ikke tryg ved at udføre dit frivillige arbejde, så sig fra for 
en stund. 
 
Læs i øvrigt Sundhedsstyrelsens anbefalingerne (side 3):  

kortlink.dk/corona/25pkt 
 


