Brøndby, den 10. april 2020

Mulig gradvis åbning af sejlsporten
For at give sejlklubberne mulighed for at forberede en lille, men vigtig genåbning af
aktiviteterne, udsender Dansk Sejlunion denne information:
Siden begyndelsen af marts 2020 har Dansk Sejlunion henstillet til, at al aktivitet i
klubberne – både indendørs, udendørs og på vandet – skal være indstillet, samt at
klubhusene skal være lukkede. Vi har også opfordret sejlere til kun at sejle alene i
enmandsjolle eller sammen med familiemedlemmer fra samme bopæl i tomandsjoller
og kølbåde.
Begrænsningerne er en del af en samlet nedlukning af hele idrætsverden (organiseret
i DIF og DGI), som sker for at undgå smittespredning og for at tage ansvar.
For sejlsporten virker begrænsningerne udendørs og især på vandet meget restriktive.
Hos mange sejlere og i mange klubber er der stor utålmodighed efter at komme i
gang. Den utålmodighed deler vi i Dansk Sejlunion. Og det samme gør sig gældende i
andre udendørsidrætter.
DIF og DGI arbejder her i påsken på at få sundhedsmyndighedernes godkendelse af
en gradvis genåbning af idrætten efter påske. Denne accept er ikke opnået endnu,
men vi forventer, at det vil ske.
I givet fald vil den første, rolige genåbning for sejlsportens vedkommende indebære,
at
-

Sejlads i tomandsjoller – eller to personer i en kølbåd – med fast makker kan
genoptages

-

Træning af Optimistjoller, andre enmandsjoller, SUP, windsurfere samt
tomandsjoller i klubregi kan genoptages på betingelse af, at der ikke på samme
tid samles større grupper på havnen end 10 personer

-

Aftenmatcher i klubregi for små grupper af joller, windsurfere eller kølbåde (to
personer om bord) kan finde sted, hvis det kan tilrettelægges på en sådan
måde, at der ikke gennemføres møder eller samlinger, og at der ikke på samme
tid er større grupper end 10 personer på samme område af havnen.

-

I det omfang at prøver – speedbåd og duelighed – kan gennemføres for en elev
plus censor ad gangen, så kan denne aktivitet også genoptages.

Denne lille men vigtige og glædelige genåbning forudsætter til gengæld, at
-

Alle hygiejneråd skal følges

-

Personer i risikogrupperne eller med sygdomstegn deltager ikke

-

Klubhusene fortsat skal forblive lukkede

-

Både, boards og udstyr skal befinde sig udendørs. Hvis udstyret befinder sig i
en hal, skal det hentes af sejlerne eller trænerne enkeltvis
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-

Forældre tæller med i begrænsningen på 10 personer og skal derfor alene
transportere børn til og fra træning - men ikke opholde sig på havneområdet
eller deltage i tilrigning m.v.

-

Omklædning sker hjemmefra

-

Eventuelle lokale begrænsninger fra fx kommune, havnemyndighed eller politi
skal efterleves

Vi arbejder for at få grønt lys for yderligere åbninger – bl.a. i forhold til sejlads i
kølbåde med mere end to personer om bord. Men vi er ikke sikre på, at dette vil ske i
første omgang.
Idrætten udgør samlet set en meget stor del af aktiviteten i samfundet. Derfor er det
vigtigt, at også sejlere og sejlklubber holder sig til de nævnte begrænsninger. I
modsat fald risikerer vi en hurtig modreaktion og nedlukning.
Vi vil vende tilbage til klubberne, så snart vi ved, om denne genåbning kan finde sted,
og desuden selvfølgelig, så snart vi kan tage yderligere skridt i retning af en
genåbning.
I mellemtiden kan klubberne planlægge, hvordan mulighederne bedst kan udnyttes
lokalt.
I bedes venligst endnu ikke dele denne information på de sociale medier,
hjemmesider m.v., da det kan skabe ubegrundede forventninger.
Vi tilstræber hele tiden at holde hjemmesiden www.dansksejlunion.dk opdateret med
seneste nyt om coronasituationen.

Med venlig hilsen
Christian Lerche
Direktør
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