
 

Handlingsplan ved tilfælde af smittet i afdelingen 

Følgende er en handlingsplan for trænere ift. hvad vi gør hvis en spiller eller træner oplever symptomer på 

Covid-19, eller bliver testet positiv. 

Prioritet 1 Beskrivelse Ansvarlig 

1 Stop alle aktiviteter og send alle på og omkring 
holdet/afdelingen hjem.  
For at sikre, hurtigst muligt, at få skabt klarhed og 
overblik over situationen, kan alle involverede med 
fordel bedes bestille tid til en Corona-test, fire dage 
efter seneste kontakt med smittede. 

Ansvarlige træner for 
afdelingen/holdet 

2 Hvis der er kampe indenfor de næste 7 dage, så skal 
disse udskydes 
 

A) Kontakt modstanderne omkring udskydelse 
samt lav en aftale om nyt spilletidspunkt 
(skal afvikles senest 3 uger efter oprindeligt 
kamptidspunkt) 
 

B) Log ind på https://haandoffice.dhf.dk/. 
Under fanen ’Forening’, trykker I på 
’Holdkort’, derefter trykker I start søgning, 
finder pågældende kamp og trykker på 
’Corona afbud’. Herefter udfyldes feltet 
’Aftalt med’ & ’Bemærkning’. Det er vigtigt 
at I noterer jer oplysningerne på 
træner/leder I har talt med jf. punkt 2A – 
dette er nødvendigt ift. punktet ’Aftalt med’. 
’Bemærkning’ er en kort opsummering af 
COVID-situationen der ligger til grund for 
aflysningen. 
 

C) Er det en kamp hvor vi, i Ajax selv har stået 
for dommerpåsætningen, kontaktes og 
informeres pågældende dommer. 
 
 

Er man i tvivl, eller har spørgsmål til ovenstående, 
kan administrationen være behjælpelig indenfor 
kontortiderne! (https://ajax.dk/kontakt) 
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Ansvarlig træner 

3 Send mail til klubben med info om, at 
holdet/afdelingen har spillere/trænere/ledere, som 
har fået konstateret COVID-19. 
 
Denne mail skal sendes til følgende: 
 
Klubbens formand: formand@ajax.dk  
Formand for sportsudvalget: janbarslev@gmail.com 

Ansvarlig træner 
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Sportslig ansvarlig herrer: mogensweis@gmail.com 
Sportslig ansvarlig kvinder: mb@ajax.dk 
Talentkoordinator herrer: mholmgaardp@gmail.com 
Talentkoordinator kvinder: ck@ajax.dk 
AJAX Administration: agl@ajax.dk  
 
Mailen skal indeholde oplysninger således 

- Hold/Afdeling (eksempelvis U19P) 
- Hvem er konstateret smittet 
- Hvornår har holdet sidst været i nærkontakt 

med den/de smittede 
- Er den/de smittede involveret omkring flere 

hold eller morgentræninger (TC/AKS) 

4 Der udarbejdes situationsbestemt handlingsplan. 
 
Handlingsplanen godkendes af klubbens formand og 
formand for sportsudvalget. 
 
Handlingsplanen bliver herefter sendt til den 
ansvarlige træner for holdet/afdelingen, og bedes 
følges nøje. 

AJAX administration 
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