
 
 
 

 
 
 
 

 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 37 – Opfølgning på 
genåbningen 6. maj 2021 
   
Kære foreninger 
 
I weekenden opdaterede Kulturministeriet deres Q&A, hvor de gældende retningslinjer for vores 
område uddybes. Her fremgår blandt andet en definition af ”kontaktsport”, som endnu ikke må 
dyrkes indendørs af de 18-69-årige, samt en ændring i brug af omklædningsrum.  
 
Dette fremgår af Kulturministeriets Q&A: 
 
”Hvilke idrætsgrene er omfattet betegnelsen kontaktsport?  
Følgende eksempler på idrætsgrene kan betegnes som kontaktsport og må dermed ikke udøves 
indendørs af personer i aldersgruppen 18 år til og med 69 år. Det bemærkes, at der ikke er tale 
om en udtømmende liste:  
 
- Basketball  
- Boksning  
- Brydning  
- Ishockey  
- Dans (pardans)  
- Indendørs fodbold og Futsal  
- Hockey  
- Håndbold  
- Judo og Jiu-jitsu  
- Karate  
- Kickboxing og Thaiboxing  
- Floorball  
- Taekwondo  
- Vandpolo  
- Skøjteløb (pardans)  
- Kampsport i øvrigt  
 
Al øvrig individuel træning eller træning uden kontakt i alle idrætsgrene betragtes som ikke-
kontaktsport.” 
 
Træning uden kontakt i alle idrætsgrene betragtes som ikke-kontaktsport og kan således 
genoptages indendørs.  
 
Herudover har indendørs- og udendørsidrætten igen adgang til omklædningsfaciliteter og bad. Da 
udendørsidræt for voksne ikke er omfattet af kravet om coronapas, som det er tilfældet for 
indendørsidræt for alle over 18 år, er det dog fortsat vores anbefaling, at I råder jeres 
medlemmer til at komme omklædte og bade derhjemme.   
 
Følgende er fortsat lukket:  
 
 Alle ikke-idræts-foreningsaktiviteter for voksne over 18 år.  
 Kontaktsport for personer over 18 år og under 70 år. 
 
Ifølge rammeaftalen for genåbning af Danmark fra 22. marts vil det resterende foreningsliv 
genåbne 21. maj 2021.  



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 


