
 
 
 

 
 
 
 

 

Ekstraordinært nyhedsbrev nr. 39 – Opfølgning på 
genåbningen 21. maj 2021 
  Kære foreninger,  
 
Så har vi her til morgen modtaget de opdaterede retningslinjer for indendørs idræts- og foreningsliv, 
samt idræts- og fritidsfaciliteter fra Kulturministeriet, der træder i kraft i forbindelse med 
genåbningen 21. maj 2021.  
 
Af retningslinjerne fremgår følgende: 
 
Der åbnes fuldt op for indendørs idræts- og foreningsaktiviteter. 
 
Herunder også kontaktsport - læs mere herunder. 
 
Kontaktsport er igen tilladt 
Idræts- og foreningsaktiviteter samt dans med fysisk kontakt kan igen gennemføres, herunder idræt, 
hvor man har direkte berøring med andre spillere såsom håndbold og basketball. Det vil sige, at udøvere 
under udøvelsen af disse aktiviteter kan fravige afstandsanbefalingen (som er 2 meter for aktiviteter ved 
kraftig udånding som eksempelvis fysisk anstrengelse, sang o.l.). Bemærk, at i situationer, hvor det er 
vanskeligt eller umuligt at overholde afstandsandsanbefalingerne, er det vigtigt så vidt muligt at 
reducere antallet og varigheden af kontakt, særligt ansigt-til-ansigt kontakt. Ligeledes kan der i disse 
situationer være et særligt fokus på håndhygiejne, hosteetikette og udluftning, ligesom brug af 
barrierer, mundbind eller visir kan overvejes.  
 
Stikprøvekontrol af coronapas 
Kravet om coronapas omfatter alle indendørs foreningsaktiviteter for alle fra 18 år og op. Det gælder 
også udendørsidrætten, hvis aktiviteten foregår indendørs eksempelvis ved mødeaktivitet og lignende. 
Se venligst vedhæftet dokument fra Sundhedsministeriet, der orienterer om ændring af reglerne 
vedrørende coronapassets gyldighed pr. 21. maj 2021.  
 
I retningslinjerne er forudsætningen for tjek af coronapas i forbindelse med foreningsaktiviteter 
beskrevet således:  
 
”I lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger kan kontrol af coronapas ske via 
stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de tilstedeværende 
besøgende mv. på 18 år og derover i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen foretages.”  
 
Stikprøver i forhold til brug af mundbind/visir 
Af retningslinjerne fremgår det endvidere, at der kan foretages stikprøvekontrol i forhold til brug af 
mundbind/visir:   
 
”I lokaler, hvor der udøves aktiviteter organiseret af foreninger, kan kontrol af om besøgende, brugere, 
tilskuere og lignende på 12 år og derover har tildækket mund og næse ved brug af mundbind eller visir, 
ske via stikprøvekontrol mindst 1 gang i døgnet. Ved stikprøvekontrol forstås kontrol af alle de 
tilstedeværende besøgende mv. på 12 år og derover i lokalet på det tidspunkt, hvor kontrollen 
foretages.”  
 
Mundbindet skal benyttes, når I transporterer jer indendørs til og fra jeres foreningsaktivitet. 
Idrætsaktiviteter begynder i forbindelse med omklædningen, hvor mundbindet kan fjernes  
 
M2-reglen 
Husk at overholde m2-reglen, der angiver at der i forenings- og idrætslokaler, omklædningsrum mv. 
maksimalt må tillades adgang for 1 person pr. 4 m2 gulvareal. I lokaler, hvor brugerne i det væsentlige 



sidder eller ligger ned (eksempelvis ved mødeaktiviteter), må der være 1 person pr. 2 m2 gulvareal.  
Husk at forsamlingsforbuddet pr. 21. maj er 50 personer indendørs og 100 personer udendørs.   
 
Husk også de gode råd 
Det er vigtigt at I overholder Sundhedsstyrelsens seks generelle råd for at forebygge smittespredning i 
videst muligt omfang:  

 Hold 2 meters afstand når muligt og altid mindst 1 meter. Undgå håndtryk, kys og kram  
 Hvis du får symptomer, så bliv hjemme og bliv testet  
 Luft ud og skab gennemtræk og undgå at være for mange sammen  
 Host og nys i ærmet  
 Husk at vaske hænder tit eller brug håndsprit  
 Gør rent, særligt overflader som mange rører ved  

 
Har I spørgsmål? 
Overholdelse af retningslinjerne er foreningens ansvar, men har I spørgsmål, er I altid velkomne til at 
kontakte os på kultur@balk.dk. Husk også at holde jer orienteret via jeres eget hovedforbund samt via 
Kulturministeriets hjemmeside www.kum.dk. 
 
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 
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