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Nyt fra Kultur og Fritid | Oktober 2020

Opdatering af COVID-19-
restriktioner

Kære foreninger og aftenskoler

Et skærpet forsamlingsforbud for foreningsdeltagere over 21 år og nye
krav om brug af mundbind/visir på offentlige områder er de primære
stramninger på kultur- og idrætsområdet, som Regeringen
offentliggjorde på pressemødet fredag aften d. 23. oktober.

Ændringerne træder i kraft denne uge. Forsamlingsforbuddet er
gældende fra mandag d. 26. oktober, og kravet om brug af
mundbind/visir fra torsdag d. 29. oktober. 

I dette nyhedsbrev kan I �nde uddybende beskrivelser af de nye tiltag
samt relevante link og kontaktinformationer til Kultur- og
fritidsforvaltningen.

Vi understreger, at det til enhver tid er Kulturministeriets vejledninger,
der er gældende for området sammen med anbefalingerne fra
specialforbundene.

Der sker løbende præciseringer, som I foreninger bedes om at holde jer
opdateret i. Relevante links fremgår nederst i nyhedsbrev.

Med venlig hilsen

Peter Rosgaard 
Centerchef for center for borgerservice, kultur og drift



28.10.2020 COVID19: Seneste skærpelser på kultur- og fritidsområdet, herunder brug af mundbind og nyt forsamlingsloft

https://mailvia.ritzau.dk/templates/preview_insert/content_type/email_content/email_content_id/744/type/primary/contacts_id/-1 2/7

Kort og godt til din foreningsdrift under COVID-19

Generelle retningslinjer for foreningsaktivitet: 

Børne- og ungehold under 21 år må max være 50 deltagere inkl.
påkrævede trænere og instruktører.
Hold for voksne over 21 år må max være 10 deltagere inkl.
opkrævede trænere og instruktører.
Alle over 12 år skal benytte mundbind til og fra aktiviteter og
undervisning, såfremt man færdes indendørs. 
Følg anvisningerne for ind- og udgange, deltagerantal i lokaler m.v.
i haller og lokaler på din facilitet
Forældre/søskende/venner må ikke opholde sig i ved aktivitetens
lokalitet før/under/efter træning (med forbehold for forældre til
børn med særlige behov). Dette gælder også cafeområder.
Børn og unge a�everes/afhentes udenfor lokationen.
Forsamlingsloftet gælder også her. 

Medlemmer og sygdom under COVID-19

Generelle retningslinjer for medlemmer:

Bliv hjemme, hvis du har symptomer. Oplever du symptomer
under træning, skal du straks tage hjem. Tag ikke til træning, før du
er rask eller har et negativt testsvar og i øvrigt er rask. Uden test
skal man være symptomfri 48 timer. 
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Følg gældende anvisninger fra Sundhedsstyrelsen, hvis du har
været i kontakt eller nærkontakt med en smittet, gælder også ift.
din foreningsaktivitet.
Hvis du har været udsat for smitte eller er blevet testet positiv,
skal du straks kontakte din træner.
Er der én i husstanden, der venter på testsvar, må du gerne deltage
i træning.
Elever, der er hjemsendt pga. Corona/COVID-19 i skolen, må først
deltage i foreningsaktivitet, når der foreligger en negativ test.

Forsamlingsloftet og skellet mellem aktiviteter for
børn og unge under 21 år, forældre-barn-hold og
rene voksenaktiviteter

Regeringen har nedsat forsamlingsforbuddet til højst 10 personer.
Forbuddet gælder fra mandag d. 26. oktober og gælder for både
indendørs og udendørs aktiviteter. 

Undtagelse for børn og unge under 21 år

Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter
(uden overnatning) for børn og unge op til 21 år.

Her må der maksimalt samles 50 personer.

Forskellige eksempler på forsamlingsloftet

Aktiviteter for børn og unge under 21 år

Ved aktiviteter for børn og unge op til 21 år, hvor voksne instruktører er
påkrævet, fx småbørnshold, kan der tillades deltagelse af nødvendige
ansvarlige trænere og instruktører over 21 år.

For sådanne aktiviteter gælder der et maksimum på 50 personer.

Aktiviteter med deltagere både over og under 21 år 
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Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med
over 10 personer til stede, uagtet om de resterende deltagere er
omfattet af undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og
unge op til 21 år.

Nødvendige voksne sammen med unge under 21 år

Sammen med børn og unge op til 21 år må der deltage de nødvendige
voksne over 21 til at afvikle arrangementet forsvarligt.

Der må som eksempel gerne være tilknyttet en voksen per barn til
babysvømning eller til voksen-barn gymnastik.

Vi anbefaler dog, at det samlede antal voksne begrænses til 10
deltagere. 

Forældre og tilskuere er også omfattet

Forsamlingsforbuddet gælder også for forældre og tilskuere. Der
må ikke være en større forsamling 'på sidelinjen' til en aktivitet eller i
afhentnings- og a�everingssituationen.

Undtagelse for forsamlingsforbuddet 

Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for elite eller
professionelle idrætsudøvere, som deltager på landets højeste niveau,
herunder: 

DIF forbunds øverste nationale ligaer, konkurrenceniveau eller
tilsvarende for senior damer og herrer.

Mødeaktiviteter i foreningen og kulturelle
arrangementer

Hvis der er tale om et arrangement, kamp, forestilling,
generalforsamling og lignende, hvor deltagerne i væsentlighed sidder
ned på faste pladser med retning mod en scene, biogra�ærred, bane
eller lignende, må der være op til 500 personer til stede samtidig.
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I lokaler, hvor besøgende eller deltagere i det væsentlige sidder ned, kan
der tillades adgang for 1 deltager pr. 2 kvm gulvareal.

Der er dog lokaler hvor fast bordopstilling eller brandkrav betyder et
lavere antal deltagere end arealkravene tillader.

Ved stående arrangementer kræves 4 kvm pr. deltager.

Sociale arrangementer og overnatning

Det anbefales at a�yse arrangementer, der primært har et socialt formål
samt arrangementer med overnatning, som eksempel træningslejre,
holdture med mere.

Arrangementer, der primært har et fagligt formål, bør afholdes i
almindelig dagtid.

Derudover anbefales det, at der ikke afholdes såvel faglige som sociale
arrangementer med overnatning.

Ved gennemførsel af arrangementer skal arrangørerne kunne
garantere, at arrangementet afholdes, så det opfylder
sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte,
herunder at tiden deltagerne er sammen begrænses. Det gælder som
eksempel forestillinger, kampafvikling, turneringer med mere.

Skærpet brug af mundbind og/eller visir i bygninger
med offentlig adgang
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Brugere og besøgende over 12 år skal ved besøg i alle offentlige lokaler
og bygninger, herunder også indendørs idrætsinstitutioner og
kulturinstitutioner (fx haller, svømmehaller, biblioteker, kulturhuse m.v.)
bære mundbind eller visir fra torsdag d. 29. oktober 2020.

Forbuddet gælder pt. til d. 2. januar 2021.

Mundbind/visir skal altid bæres, når du bevæger dig ind i, ud af og rundt
i bygningen eller lokalet.

Du kan tage værnemidlet af, når du sidder ned. 

Kontakt Kultur og Fritid

Kulturhuse, Berit Elmark 
E-mail: bel1@furesoe.dk 

Indendørs idrætsanlæg, Jakob Hermansen 
E-mail: jhe@furesoe.dk 

Udendørs idrætsanlæg, Jeanette Thomsen 
E-mail: jeth@furesoe.dk 

Svømmehaller, Finn Thorsøe 
E-mail: fth@furesoe.dk 

 

Relevante links 

Kulturministeriet

Sundshedsstyresens hjemmeside

Coronasmitte.dk 

DIF

DGI

DUF

 

mailto:bel1@furesoe.dk
mailto:jhe@furesoe.dk
mailto:jeth@furesoe.dk
mailto:fth@furesoe.dk
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/retningslinjer-for-genaabning
https://www.sst.dk/da/corona
https://coronasmitte.dk/
https://www.dif.dk/da/forening/raad-og-viden-om-idraetsudvikling/corona
https://www.dgi.dk/foreningsledelse
https://duf.dk/
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Du modtager denne mail, fordi   er registreret som aktiv i en bestyrelse i en forening i Furesø Kommune.

Hvis du ikke længere er aktiv i foreningsbestyrelsen, skal foreningen selv opdatere kontaktinformationer

på www.aktivfuresoe.dk.
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