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                                             Følgende regler for Covid-19 gælder i Baketligaen                    29.11.21 

   
· Alle spillere, trænere, holdledere, fysioterapeuter og andre, der er på bænken i forbindelse med 
kampene,  skal kunne fremvise gyldigt coronapas, jf. samfundets gældende regler (efter vaccination, 
tidligere smitte eller negativ test). Pt. gælder, at test skal være taget inden for 72 timer (PCR-test) eller 48 
timer (antigen/quick-test). 
Bevis for gyldig coronapas eller negativ test skal sendes til Basketligaens administration til både 
gk@basketligaen.dk og jgj@basket.dk, ikke senere end 4 timer før det officielle starttidspunkt. Bliver bevis 
for gyldig coronapas eller negativ test sendt mindre end 4 timer før det officielle starttidspunkt kan den 
pågældende person ikke deltage i kampen. 
 
De sikrede data gennem derefter på BL`s sikre server i overensstemmelse med GDPR-reglerne. En masterfil 
for hver klub vil blive opbevaret, således at vaccinerede eller tidligere smittede personer kun skal indsende 
bevis én gang og IKKE inden hver eneste kamp. De personer, der ikke er vaccineret skal indsende bevis for 
negativ test som angivet overfor og i henhold til tidsfristerne. 
 
· Dommerbordsofficials, statscrew, frivillige m.fl. som er fra 15 år og op, skal kunne fremvise gyldigt 
coronapas, jf. ovenstående regler. Det er arrangørklubben, dvs. hjemmebaneholdet, som har til ansvar at 
kontrollere at ovennævnte har gyldigt coronapas, jf. ovenstående regler.  
 
· Kampens dommere skal på lige fod med spillere og stab kunne fremvise gyldigt coronapas. Bevis for gyldig 
coronapas eller negativ test skal sendes til Basketligaens administration til både gk@basketligaen.dk og 
jgj@basket.dk, ikke senere end 4 timer før det officielle starttidspunkt. Bliver bevis for gyldig coronapas 
eller negativ test sendt mindre end 4 timer før det officielle starttidspunkt kan den pågældende dommer 
ikke dømme kampen. 
 
De sikrede data gennem derefter på BL`s sikre server i overensstemmelse med GDPR-reglerne. En masterfil 
over dommerne der dømmer i Basketligaen vil blive opbevaret, således at vaccinerede eller tidligere 
smittede dommere kun skal indsende bevis én gang og IKKE inden hver eneste kamp. De dommere, der 
ikke er vaccineret skal indsende bevis for negativ test som angivet overfor og i henhold til tidsfristerne. 
 
· I tilfælde af en person tilknyttet holdet har symptomer skal vedkommende øjeblikkeligt isolere sig og 
ophøre med at træne og spille med holdet. Personen skal testes i henhold til Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer som findes her: 
https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/hvis-du-faar-symptomer 
  
· Alle tests, både PCR-test og antigen/quick-test accepteres, men det anbefales at klubberne i videst muligt 
omfang benytter sig af PCR-test.  
 
· Hvis man er nær kontakt, eller har symptomer SKAL der benyttes PCR-test, jf. Sundhedsstyrelsens 
retningslinjer som findes her:   
https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/naere-kontakter 
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· Nære kontakter afgøres ud fra myndighedernes retningslinjer. Eksempelvis i forhold til hvornår en smittet 
spiller sidst har trænet eller været sammen med holdkammerater.  
 
· Ved positiv coronatest, af en spiller, som har været til træning inden for den periode, myndighederne 
vurderer, man kan smitte nære kontakter, betragtes hele holdet som nær kontakt og skal derefter følge 
myndighedernes retningslinjer som findes her: 
https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/naere-kontakter 
 
· Såfremt en spiller har været testet positiv, og har været symptomfri i 48 timer, men alligevel tester 
positivt, vil vedkommende være clearet til at spille 14 dage efter afgivelse af den første positive test. 
Spilleren vil også være clearet til at spille efter en negativ test. 
 
· I tilfælde af en person tilknyttet holdet er i isolation fritager det ikke resten holdet fra at spille kamp. 
Kampe afvikles med seks spillere som kan fremvise gyldigt coronapas. 
 
· Hvis et hold ikke er i stand til at afvikle en fastlagt kamp inden udstået evt. isolation, vil kampen blive 
flyttet til et senere tidspunkt, når det pågældende hold har overstået evt. isolation og alle er blevet testet i 
henhold til Sundhedsstyrelsens regler.  
  
· I tilfælde af eventuelle tvivlsspørgsmål eller tvister, har Basketligaens kommissær fuldt mandat til at 
træffe og udøve den beslutning som vedkommende føler er korrekt og bedst for ligaen. 
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