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Opdaterede retningslinjer for idræts- og fritidssektoren 
 
Som det fremgik i foreningsmail udsendt i går, så åbnes der i dag torsdag den 6. maj yderligere 
for landets idræts- og fritidsfaciliteter. 
 
I første omgang åbnes der alene for ikke-kontaktsport med et forsamlingsloft på 25 perso-
ner. Så snart vi har modtaget yderligere information om, hvad der indgår som kontakt-/ikke-kon-
taktsport, vil I blive orienteret. 
Derudover åbnes der yderligere for børn og unge under 18 år. De kan fra torsdag den 6. maj 
dyrke alle former for idræt  også selvom det ikke er i organiseret regi. Det samme gør sig gæl-
dende for voksne over 70 år. 
 
I forhold til vores udmelding, udsendt i går, er det nu muligt for betalende at købe baner i Glad-
saxe Badmintonhal. 
  
Kulturministeriet har i den forbindelse opdateret de gældende retningslinjer for idræts- og fritids-
sektoren, som du kan få et lille overblik lige her: 

Hvor mange deltagere må der være i et lokale? 
 
Genåbningsplanen indebærer, at forsamlingsloftet hæves fra 10 til 25 personer indendørs og til 
75 personer udendørs. 
 
Det er imidlertid arealkravet, der bestemmer hvor mange man må lukke ind i sit idrætscenter 
eller svømmehal. Her gælder der ifølge retningslinjerne et arealkrav på 4 m2 gulvareal per gæst 
eller 4 m2 vandoverflade per badegæst. 
 
Forsamlingsloftet træder med andre ord først i kraft, når eller hvis gæsterne laver samme aktivi-
tet. I sådan et tilfælde må man maks. være 25 personer inkl. instruktør eller træner, hvis man 
befinder sig indendørs. 
 
Som det har været tilfældet tidligere, kan faciliteten eller foreningen foretage en inddeling af ba-
nearealet i felter. Derved kan man afvikle flere aktiviteter med maks. 25 deltagere per areal, så 
længe de er tydeligt adskilt. Hvis samme træner, holdleder eller instruktør leder flere af grup-
perne samtidig, betragtes alle grupperne som ét samlet arrangement.  
 
Kontrol af coronapas 
 
Som noget nyt er retningslinjerne blevet opdateret med et afsnit om kontrol af coronapas.  
 
Bag den politiske genåbningsaftale ligger et krav om, at personer over 18 år skal fremvise et 
gyldigt coronapas for at få adgang til indendørs idrætsfaciliteter. Hvis der ikke kan forevises et 
gyldigt coronapas, kan der ske bortvisning. Derudover skal der i de respektive lokaler opsættes 
informationsmateriale om kravet om coronapas og muligheden for bortvisning.  
 
I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter i foreningsregi med tilstedeværelse af en træner eller 
lignende, vil det være foreningen, der via træneren eller holdlederen er forpligtet til at sikre, at 
der ikke tillades adgang for personer uden gyldigt coronapas. Idrætsudøveren vil derfor skulle 



forevise coronapasset til træneren mv. i forbindelse med ankomst til den pågældende idrætsak-
tivitet. 
I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter i foreningsregi uden tilstedeværelse af en træner, in-
struktør eller lignende, vil det som udgangspunkt være lokaleejeren, som er ansvarlig for ikke at 
tillade adgang for personer uden gyldigt coronapas. Dette gælder dog ikke, hvis hele lokalet er 
udlånt eller udlejet til én forening på dagsbasis eller for en længere periode. I dette tilfælde vil 
det være foreningen, der har rådighed over hele lokalet og derfor har pligt til ikke at tillade ad-
gang for personer, som ikke kan fremvise et gyldigt coronapas. 
Ved bemandede lokaler vil kontrollen af coronapas  i den periode, hvor der er bemanding på 
stedet  skulle ske når besøgende, brugere mv. ankommer til det pågældende lokale. Dette 
gælder uanset, om det er lokaleejeren eller foreningen, der foretager den pågældende kontrol. 
Ved ubemandede lokaler vil kontrollen af coronapas ligeledes skulle ske ved stikprøvekontrol 
minimum 1 gang i døgnet. Dette gælder ligeledes uanset, om det er lokaleejeren eller forenin-
gen, som foretager den pågældende kontrol. 

 
Læs de opdaterede retningslinjer lige her: 

 Retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv 

 Retningslinjer for udendørs idræts- og foreningsliv 

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 vel-
komne 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 al-
buen - og bliv hjemme hvis du føler dig syg. 

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

 

 


