
Nye retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og 
foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter 
 

Kære idrætsforeninger i Gladsaxe Kommune 
  
Regeringen har nu åbnet for, at indendørs idræts- og foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter 
kan genåbne, dog med særlige retningslinjer for at hindre smittespredning.  Det betyder at 
foreninger i kommunale, egne og lejede lokaler fra dags dato kan genstarte indendørsaktiviteterne 
i Gladsaxe kommune, hvis retningslinjerne overholdes. Kulturministeriet har udarbejdet nye 
retningslinjer, der beskriver hvordan genåbningen kan finde sted, se vedhæftet: 
https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-
19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Indendoers_idraet_og_foreninger_-
_7._juni_faelles_retningslinjer_.pdf  
 
Vi har samlet de mest centrale informationer, vejledninger og retningslinjer herunder. 
 
 

Generelle retningslinjer for genåbningen - Vær særligt opmærksom på: 
 at det helt overordnet er bestyrelsen i den enkelte forening, der har ansvaret for at de 

gældende retningslinjer fra Kulturministeriet, Sundhedsstyrelsen og de respektive 
specialforbund/organisationer bliver overholdt 

 at I overholder eventuelle særlige retningslinjer fx fra jeres specialforbund 

 at I tæt følger genåbning, fx ved at have et særligt fokus på at styre deltagerantallet i de 
enkelte aktiviteter, så det holdes inden for de maximale 50 personer 

 at I skal overholde reglen om det maksimale antal forsamlede personer, som pt. ligger på 
50 personer  

 at der maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. Gulvarealet opgøres fra 
væg til væg. Det betyder at en hal/sal, hvis gulvarealet tillader det, kan inddeles i flere 
zoner, hvor hver zone maximalt må indeholde 50 personer 

 at I tydeligt inddeler deltagerne i undergrupper og afmærke gulvarealet i flere zoner, hvis I 
er over 50 personer forsamlet og at det samlet gulvareal tillader det 

 at overholdelse af retningslinjer om afstand mm. også gælder bade- og 
omklædningsfaciliteter 

 at I ud fra de gældende rammer selv kan fastlægge særlige retningslinjer for, hvordan 
afstandskravet skal overholdes. Dog anbefaler sundhedsmyndigheder, at der holdes mindst 
to meters afstand ved fysisk aktivitet og 1 meters afstand mellem tilhørere eller lignende 

 at I, i de situationer, hvor det er vanskeligt at overholdes afstandskravene overvejer tiltag, 
der kan minimere eller reducere varigheden af ansigt-til-ansigt kontakt 

 at brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til 
træning/aktiviteten. I det omfang der bruges fælles bolde eller udstyr bør det rengøres 
undervejs eller efter brug   

 at I minimum én gang dagligt og efter hvert træning/aktivitet bør rengøre fælles 
kontaktpunkter og de fælles redskaber, der anvendes til aktiviteten. Derudover skal 
skraldespande tømmes dagligt. 



Adgang, ophold, bad, omklædning og hygiejne 
 

 Saltobrikkerne er åbnet som før Coronakrisen (husk evt. at opdatere dem) og øvrige 
adgangsforhold er normaliseret   

 Bade- og omklædningsfaciliteter er åbne og kan benyttes. Husk at afstand mm. også 
gælder i bade- og omklædningsfaciliteter 

 I kommunale lokaler, der anvendes af foreninger, vil der blive gjort rent, men sørg selv for evt. 

håndsprit til brugerne og til at rengøre evt. udstyr undervejs eller efter brug   

 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 

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

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

 
 

Booking og aflysning af tider 
 Hvis der er behov for booking af ledige tider, kan de bookes via www.gladsaxe.dk/booking 

 Foreningerne, som har aktive bookinger må meget gerne efterse og evt. aflyse tider, de 
ikke benytter 

 Idrætsforeninger og idrætsklubber kan kontakte FIG, hvis der er brug for hjælp eller 
spørgsmål vedr. foreningsbookinger. 

 

 
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, eller 
fritidskonsulent Rikke Clausen på mail: bkfrcl@gladsaxe.dk eller telefon: 3957 5339  
 

 
Vi glæder os over den gradvise genåbning.  
Pas på hinanden! 

http://www.gladsaxe.dk/booking
mailto:Kajunp@gladsaxe.dk
mailto:bkfrcl@gladsaxe.dk

