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Corona-update  

De landsdækkende corona-restriktioner der på nuværende tidspunkt er gældende, er på 

dagens pressemøde i statsministeriet, blevet forlænget til d. 28. februar 2021. Det betyder 

blandt andet at forsamlingsforbuddet fortsat er på 10 personer og at man skal bære mundbind 

offentlige steder mv.  

Yderligere regionale tiltag for 38 kommuner, ’storby- og Sjællandspakke’ 

På pressemødet orienterede statsminister Mette Frederiksen også om, at der i 38 af landets 

kommuner nu sker en delvis nedlukning gældende fra onsdag d. 9. december 2020. Det 

betyder konkret indførelse af en særlig ’storby- og Sjællandspakke’. 

Tiltagene omfatter blandt andet, at indendørssteder, hvor der udøves kultur- og 

idrætsaktiviteter, skal holde lukket. Det betyder, at bridgeklubber i disse kommuner 

desværre skal indstille bridgen. Restriktionerne er indtil videre gældende til d. 3. januar 2021 

og er gældende i følgende 38 kommuner: Albertslund, Allerød, Ballerup, Brøndby, Dragør, 

Egedal, Faxe, Fredensborg, Frederiksberg, Frederikssund, Furesø, Gentofte, Helsingør, 

Herlev, Hillerød, Hvidovre, Høje-Taastrup, Halsnæs, Gribskov, Greve, Glostrup, Gladsaxe, 

Hørsholm, Ishøj, København, Køge, Lejre, Lyngby-Tårbæk, Odense, Roskilde, Rudersdal, 

Rødovre, Slagelse, Solrød, Tårnby, Vallensbæk, Vordingborg og Aarhus. 

Desuden opfordres borgere i de 38 kommuner til at tage restriktionerne med sig. Det hedder 

bl.a. på coronasmitte.dk: ”Det betyder f.eks., at man ikke bør deltage i indendørs kultur- og 

fritidstilbud, som f.eks. at gå i biografen, teateret, fitnesscenteret eller svømmehallen i en 

anden kommune en ens egen, hvis man bor i en af de 38 berørte kommuner. På samme måde 

bør man f.eks. ikke tage på café, restaurant eller værtshus og/eller tage flere fra familien 

sammen på julehandel i en anden kommune end ens egen, hvis man bor i en af de 38 berørte 

kommuner”. 

Se mere på www.coronasmitte.dk 

Status på forbundsturneringer 

Grundet forlængelse af de landsdækkende restriktioner til den 28. februar 2021 er 
divisionsturneringen, damedivisionen og seniorhold udsat indtil videre.  
 
Sekretariatet sidder naturligvis også klar ved telefonerne og besvarer opklarende spørgsmål. 
 
Ligesom man er velkommen til at kontakte DBf´s direktør Charlotte Fuglsang på 2222 9926. 
 

Med venlig hilsen 

Nis Rasmussen,    Charlotte Fuglsang 
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