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Professionel fodbold under under COVID-19

Professionel klubfodbold har sat Danmarks sundhed og sikkerhed øverst fra dag 1 under Covid-19 

krisen, lukket hurtigt ned og investeret ungt i forsvarlige løsninger

• 7. marts lukker vi for tilskuere efter opfordring fra regeringen

• 12. Lukker vi turneringen efter Statsministerens tale 11. marts

• Intenst udviklingsarbejde protokoller for træning og kamp

• Testregime sammen med KMD og Qlife – efter sommerpausen er der fra uge 32 til uge 46 

foretaget 17.351 test og fundet 20 positive, hvilket giver en positiv andel på 0,12%

• 7. maj er vi med I Statsministerens åbning, 28. spiller vi igen

Udvikling af sikkert og senere myndighedsgodkendt set up for at bringe tilskuere på stadion –
“Superligaordningen”:
• Vi har afviklet 46 kampe uden konstateret smittespredning – 14 i september

• Vores kampe er udendørs i en tid, hvor vi er bekymrede for megen indendørs aktivitet.

• Vi afvikler kampe med et antal udendørs sale/sektioner af 500 personer, som ikke kommer i 

kontakt med hinanden ved ankomst, under kamp eller ved afgang – vi afvikler ikke 

arrangementer med ”flere tusinde mennesker”.
• Der er ingen dokumenteret årsag til, at dansk professionel fodbold er lukket mere ned nu end i 

sommer.



Skadebegrænsning og fremtidigt grundlag
Tab i 2020/2021

• 850 mio.kr. ud af en samlet omsætning på 1,7 mia.kr.

• Langvarig strukturel økonomisk og beskæftigelsesmæssig skadevirkning

• Udokumenterede påstande skader yderligere

Udvikling og investering i løsninger skal være vejen frem:

• Dokumenterede løsninger skal anerkendes – men godkendelse og kontrol om 

nødvendigt

• Der skal være en reel dialog med stat og myndigheder om udvikling og implementering 

af løsninger

• Fx om et videnskabeligt projekt, som undersøger forsvarlig afvikling af erhvervs-, sport-

og kulturarrangementer uden et afstandskrav ved at implementere testscreening før 

deltagelse i arrangementerne

• Hvis vi ikke fokuserer på investering i udvikling og eksekvering af forsvarlige løsninger, 

øger Covid-19 skaderne på livsgrundlag og beskæftigelse

Juridisk grundlag for nedlukning – ikke anbefalinger

https://www.superliga.dk/superligaordningen
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