
Kære klubber

Nu nærmer sig tiden, hvor statsministeren melder ud, hvor vi står med hensyn til genåbning af vores 
aktiviteter. Det er ikke sikkert, at det kommer til at ske i denne omgang, men lad os være optimistiske 
og tro på en eller anden genåbning. Der hersker stadig et forsigtighedsprincip hos både regeringen og 
sundhedsmyndighederne, og genåbningen af Danmark sker i små skridt. For styrkeløfts vedkommende
er det tænkeligt, at genåbningen kommer til at ske i etaper, altså i en tilpasset og modificeret form.

Det er DIF’s nuværende vurdering, at denne proces bliver svær, idet der fra myndighedernes side er skærpede 
sundhedsmæssige krav til aktiviteter som foregår indendørs. F.eks.: Sundhedsstyrelsens overordnede anbefalinger.
Forsamlingsforbud efter 10. maj? Adgangen til klubben. Adgang til omklædning. Sundhedsfaglig vurdering af 
smitterisiko i forbindelse med indendørsarealer. Herunder krav til m2 pr person og skærpede krav til hygiejne. Det
bliver spændende at høre, hvad statsministeren melder ud op til 10. maj.

Det vil under alle omstændigheder være godt, at klubberne begynder at forberede start af aktiviteter under en eller 
anden form igen. Dvs. sikrer, at der er sprit og procedurer for rengøring og medlemmernes gøren og laden. Dette 
vil forbundskonsulent, Peter Andersen, orientere jer nærmere om inden for få dage

For DSF betyder dette stadig, at foreningsaktiviteter må vente indtil den 10. maj. Det betyder som tidligere nævnt 
også, at DM klassisk i slutningen af maj og først i juni udskydes eller annulleres. Vi arbejder med en dato i 
november. Vi kommer også med et udspil angående afholdelse af repræsentantskabsmødet, når vi ved, hvad der 
sker efter den 10. maj. - Med de tre tilmeldte til dommerkurset kan dette afvikles forsvarligt og i henhold til 
reglerne i Horsens.  Også selv om der skulle komme yderligere et par dommerkandidater.

Lad os håbe det bedste.

Med venlig hilsen
Klaus Brostrøm


