
 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 15 – sæsonstart den 
10. august 2020 for idrætsforeninger

Kære foreninger, 

Først og fremmest tak for jeres samarbejde i forbindelse med genåbningen af det indendørs 
foreningsliv kort inden sommerferien og i sommerferien efter en længere COVID-19-
nedlukning. Uden jeres hjælp med at overholde de ekstraordinære retningslinjer, havde det 
ikke kunne lade sig gøre at åbne op allerede før sommerferien. 

Det har ligeledes været positivt at følge den flotte søgning, der har været til sommertræning 
og ønsket om at modtage vores COVID-19-startpakke. 

Sæsonstart den 10. august 2020 for idrætsforeninger
Nu starter sæsonen op på ny efter sommerferien, og det var håbet, at det kom til at foregå 
under mere normale omstændigheder. Dette er desværre ikke tilfældet.

Med baggrund i Folketingets beslutning om genåbning af idrætsområdet primo juni 2020 
besluttede Kultur- og Fritidsudvalget på møde den 11. juni at åbne for indendørsidrættens 
adgang til haller og sale til og med den 9. august 2020. Dog med den begrænsning, at bade- 
og omklædningsfaciliteter var lukket.

At Kultur- og Fritidsudvalget valgte at tidsbegrænse beslutningen hang sammen med, at det 
i forbindelse med Folketingets beslutning om genåbningen blev varslet, at der ville komme 
nye retningslinjer i begyndelsen af august.

Disse er imidlertid ikke kommet, og partierne på Christiansborg træder først sammen den 12. 
august 2020. Om, og i givet fald hvornår, idrætsområdet bliver genstand for en drøftelse 
blandt partierne, ved vi ikke.

Som en konsekvens af dette, er der i Ballerup Kommune truffet beslutning om, at der fra 
mandag den 10. august 2020 er åbent for foreningernes adgang til haller og sale.

Det udendørs forenings- og idrætsliv kan ligeledes fortsætte aktiviteterne.

For alle gælder dog fortsat:

Der er ikke adgang til bade- og omklædningsfaciliteter.

Beslutningen gælder indtil videre til og med den 23. august 2020. Det er vores håb, at vi i 
mellemtiden er blevet klogere på eventuelle nye retningslinjer. Det er planen, at Kultur- og 
Fritidsudvalget mødes inden den 23. august 2020 for en mere varig beslutning om 
benyttelsen af de indendørs idrætsfaciliteter samt bade- og omklædningsfaciliteter.

Skolerne har allerede modtaget nye retningslinjer fra regeringen, og vi ved derfor allerede nu, 
at skolerne ikke længere vil have behov for ekstra lokaler efter sommerferien. 
Indendørsidrætsforeningerne kan derfor vende tilbage til hallerne og salene den 10. august 
2020.



Bemærk dog, at Skovlundehallen er under renovering frem til efteråret 2020. Vi er i 
tæt kontakt med de berørte foreninger. 

En forudsætning for, at vi kan åbne de indendørs idrætsfaciliteter er, at foreningerne påtager 
sig at hjælpe med rengøringen af de faciliteter, der benyttes. 

Sammen om sikker benyttelse – et fælles ansvar
En sikker benyttelse af faciliteterne kalder på samarbejde, og sammen med jer skal vi sikre at 
retningslinjerne fra Kulturministeriet og sundhedsmyndighederne overholdes. 

Ballerup Kommune varetager en daglig rengøring af faciliteterne, men da 
sundhedsmyndighederne anbefaler hyppig og grundig rengøring af fælles 
kontaktpunkter, må foreningerne påtage at rengøre overflader og kontaktpunkter 
og det udstyr, som benyttes, før og efter aktiviteten/brug. 

Der vil de enkelte steder være opsat spritdispensere og aftørringspapir vil være 
tilgængeligt (oplever I, at der mangler disse ting et sted, så kontakt os på 
kultur@balk.dk eller ring på et af nedenstående tlf.nr.).

Brugerne opfordres til at medbringe eget udstyr, hvis dette skal anvendes til 
træning/aktiviteten mv. I det omfang der bruges fælles bolde eller andet udstyr bør de 
rengøres undervejs eller efter brug, ligesom brugerne bør have ekstra fokus på 
håndhygiejnen. I tilfælde hvor redskaber ikke meningsfuldt kan afsprittes løbende under 
aktiviteten afsprittes hænder (Det kropslige kontaktpunkt) løbende.

Konkret betyder det, hvis I vil gennemføre jeres aktiviteter, at:
 
 I sætter jer ind i retningslinjerne, udsendt fra Kulturministeriet, og sikrer, at 

jeres aktivitet overholder alle regler på området. 
 I påtager jer at medvirke til at løfte rengøringsopgaven omkring overflader 

og kontaktpunkter og det udstyr, som benyttes.

Det er vores anbefaling, at I på hvert hold/gruppe udpeger en ”COVID-19-person” (over 18 
år), der er ansvarlig for, at myndighedernes retningslinjer overholdes ift. aktiviteten og 
faciliteten.

Retningslinjer fra Kulturministeriet
Kulturministeriets senest reviderede ”Retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og 
foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter” finder I her: 

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-
19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_for_genaabning_af_indendoers_idraets-
_og_foreningsliv_samt_idraets-_og_fritidsfaciliteter_august.pdf 

Kulturministeriets senest reviderede ”Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- og 
foreningsliv finder I her: 

https://kum.dk/fileadmin/KUM/Documents/COVID-
19_DOX/Retningslinjer_for_genaabning_/Retningslinjer_udendoers_idraets-_og_foreningsliv_august.pdf

Generelle retningslinjer
Husk også de helt generelle retningslinjer fra sundhedsmyndighederne. Grundelementerne for 
forebyggelse af smittespredning, som alle bør efterleve, er i prioriteret rækkefølge:

 Isolation af personer med symptomer.
 Hygiejne med fokus på hosteetikette, håndhygiejne og kontaktpunkter.
 Kontaktreduktion med fokus på afstand, hyppighed, varighed og barrierer.

Slutteligt vil vi opfordre indendørsidrætten til, at I tænker uderummene ind i jeres træning i 
den første periode her efter sommerferien, da det under alle omstændigheder vil skabe 
forudsætning for en mere COVID-19-sikker afvikling af jeres aktiviteter. 

Vi ønsker jer alle en god og sikker sæsonstart.
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Kontaktpersoner i Center for Skoler, Institutioner og Kultur
Jens Overgaard, kulturchef
Tlf. 2535 3747

Jeanette Aunsø Esbensen, politisk servicering på kulturområdet, personaleadministration i centeret og 
de decentrale institutioner, der hører ind under centeret
Tlf. 2170 3435 

Peter Bøgelund, idræts- og fritidsinspektør
Tlf. 2069 1361

Anne Rasmussen, kulturkonsulent
Tlf. 7230 9535

Gry Andersen, foreningsgodkendelser og – vedtægter, -tilskud, -regnskaber, -beretninger, -
børneattester og webredaktør
Tlf. 2913 7735 

Tina Eckhaus, anvisning af foreningslokaler/nøglelokaler, faglokaler, idrætslokaler mv./udlejning af 
selskabslokaler/nøglebrik-administration. 
Tlf.  4477 3004

Michael Hansen, frivillighedsområdet. 
Tlf. 2522 8178

Helle Jensen, uddannelses- og kursusaktiviteter/foreningsvejviseren i Booksys/ 
aftenskoler/sommerferieaktiviteter/reception for Danske Mestre/foreningernes nytårskure
Tlf. 2913 5587


