
Kære foreninger i Gladsaxe 
 

Til fritids- og kulturforeninger, spejdere og aftenskoler m.fl.  
Aktiviteter indendørs i foreningsregi for voksne (over 18 år) starter først 21. maj.  
I kan fortsat lave aktiviteter udendørs for alle aldersgrupper. 
Alle bookinger indtil 21. maj vil blive annulleret. 
 
Kulturinstitutioner og huse åbnes for offentligheden 

• Telefonfabrikken, Bibliografen, Richter og bibliotekerne er alle åbne fra 6. maj. 

• De foreninger, der har deres aktiviteter hos overstående kan dog først genstarte deres 
aktiviteter og anvende bookede lokaler mm. fra 21. maj.  

 

Til idrætsforeninger  
Genåbningen fortsætter og fra 6. maj. bliver det igen muligt for alle med enkelte begrænsninger at 
dyrke sin idrætsaktivitet inde som ude.  

 
Bestyrelsens ansvar at overholde alle retningslinjer 

• Husk, at det er bestyrelsens ansvar at alle retningslinjer overholdes. Vi anbefaler, at I 

holder jer opdateret på retningslinjer fra jeres landsorganisationer og specialforbund, der 

kan have særlige anbefalinger i forhold til jeres aktivitet. 

• Det er bestyrelsens ansvar, at der bliver tjekket coronapas ved aktiviteter, hvor dette er et 

krav. Kravet om coronapas vil gælde for alle over 18 år, uanset hvor mange der deltager i 

idrætsaktiviteten. Læs mere om hvordan coronapasset anvendes 

her: https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas  

 

Bookinger på skoler og idrætsanlæg 

• Alle idrætsforeninger, der har bookede tider i indendørs lokaler, sale, haller vil automatisk 

få genåbnet deres tider, men husk, at lokalerne ikke må benyttes til aktiviteter for 

aldersgruppen plus 18 år uden gyldigt coronapas 

• Hvis man ikke ønsker at bruge de aktive bookinger man har, skal man huske at afbooke i 

WFP, så andre evt. kan benytte sig af tiderne. 

 
Indendørs idrætsaktivitet i foreningsregi  

• Alle Idrætsaktiviteter i foreningsregi åbnes for børn og unge under 18 år uden coronapas 

samt personer over 70 år med fremvisning af coronapas 

• Der åbnes for Idrætsaktiviteter i foreningsregi for voksne mellem 18 og 69 år med 

fremvisning af coronapas 

o Der åbnes alene for ikke-kontaktsport for personer mellem 18 og 69 år 

o Vi forventer dog at kontaktsport kan dyrkes, men skal begrænses til øvelser uden 

kropskontakt for voksne mellem 18 og 69 år 

o Retningslinjerne og hvilke idrætter, der er omfattet af kontaktsport, er ikke fastlagt 

fra Kulturministeriet side, men vil snarest blive udarbejde i samarbejde med 

idrættens organisationer 

https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas


o Vi melder retningslinjerne ud, når vi har dem. 

• Forsamlingsforbuddet indendørs er på max 25 personer pr. 6. maj og gælder for alle 
aldersgrupper 

• Indendørsaktiviteter kan foregå i flere grupper a max 25 personer, så længe hver gruppe 
udgør sit eget arrangement, inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende, og grupper 
holdes indbyrdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten  

• Det vil stå på indgangen, hvor mange personer lokalet/salen/hallen er godkendt til  

 

Indendørsidræt for betalende/borgere 

• Gladsaxe Svømmehal og Bagsværd Svømmehal er fra 6. maj åben for offentlig adgang mod 

betaling i den offentlige åbningstid. 

• Gladsaxe Bowlinghal, Gladsaxe Badmintonhal og Fitness i Gyngemosehallen er som følge af 

krav om coronapas ikke åbne. 

 
Udendørs foreningsaktivitet  

• Forsamlingsforbuddet udendørs bliver hævet til max 75 personer fra 6. maj. Gælder uanset 

alder og inklusiv ansvarlige (trænere og ledere) 

• Udendørs aktiviteter kan foregå i flere grupper a max 75 personer, så længe hver gruppe 
udgør sit eget arrangement, inkl. frivillige trænere, undervisere og lignende, og grupper 
holdes indbyrdes effektivt adskilt før, under og efter aktiviteten.  
 
 

Adgang, ophold, bad, omklædning og hygiejne 

• Efter afslutning på jeres aktivitet skal alle steder, som er berørt med hænder og krop 
afsprittes. Sørg selv for evt. håndsprit til brugerne og til at rengøre evt. udstyr undervejs 
eller efter brug   

• Der kan afhentes desinfektionsservietter ved at kontakte den tekniske serviceleder på den 
enkelte skole eller ved afhentning i skøjtehallen eller på FIG’s kontor 

• Ved egne lokaler skal I sørge for at have ekstra fokus på rengøring af toiletter og 
kontaktflader og at der er adgang til håndvask eller håndsprit 

• Bade- og omklædningsfaciliteter er åbne og kan benyttes. Husk at afstand mm. også 
gælder i bade- og omklædningsfaciliteter, så husk at overholde afstandskravet på minimum 
1 meter mellem personer 

• I kommunale lokaler, der anvendes af foreninger, er der sat spritdispensere op, og det er 
foreningens ansvar, at der sker afspritning af såvel kontaktpunkter og kontaktflader som 
brugernes hænder 

• Klublokaler og fællesområder (fx cafe) må benyttes til ophold, når retningslinjerne om 
afstand og hygiejne overholdes  

• Mundbind eller visir er stadig et krav indendørs i alle offentlige bygninger, butikker mm. 
Dette gælder også i vores kommunale lokaler. Det er et krav, når man færdes rundt i 
bygningerne og indtil man er på plads og klar til sin aktivitet. Det er ikke et krav at bruge 
mundbind under aktiviteten 

• Ligesom ved alle andre steder, hvor folk mødes, gælder det: Bliv hjemme, hvis du er syg, 
hold afstand, vask hænder. 



 
 

Har I spørgsmål eller er i tvivl om retningslinjerne 
Hvis I har brug for yderligere oplysninger eller er i tvivl om retningslinjerne, så er I velkomne til at 
kontakte:  

• Konsulent Kasper Pedersen på mail: kajunp@gladsaxe.dk eller  

telefon: 5119 4341 

• Fritidskonsulent Rikke Clausen på mail: bkfrcl@gladsaxe.dk eller  

telefon: 3957 5339 

• Booking ved at sende en mail til lokaler@gladsaxe.dk, så får I svar retur snarest muligt om 

hvad der kan lade sig gøre 

• Idrætsanlæggene ved at sende mail til idraet@gladsaxe.dk, eller telefonisk på 3957 6202 

mandag til fredag mellem kl. 9-14 

 

De generelle råd gælder naturligvis fortsat: Hold afstand, vask hænder, sprit af, host i albuen - og 
bliv hjemme hvis du føler dig syg. 

*denne mail er udsendt til foreningsformænd, kasserer, bookingansvarlige og kontaktpersoner i 
WFP Booking, samt kontaktpersoner for selvorganiserede grupper. 
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