
Kære foreninger,  
På Statsministerens pressemøde fredag den 23. oktober blev nye retningslinjer for foreningslivet udmeldt. 
Den generelle udmelding fra Statsministeren var, at vi alle pga. det stigende smittetryk skal passe på hinanden, holde afstand, vaske 
eller spritte hænder osv. 
 
Mundbind/visir på idrætsanlæg og kulturinstitutioner  
Nyt er det, at alle over 12 år fra torsdag den 29. oktober 2020 skal bære mundbind eller visir på offentlige steder indendørs. Det 
gælder også for idrætsfaciliteter og kulturinstitutioner. Samtidig er krav til afstand og forsamlingsforbuddet fortsat gældende, selvom 
man bærer mundbind. 

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder, når man 

• indendørs går til og fra aktiviteten, er tilskuer, besøgende o.l der ikke udøver aktiviteten. Kravet gælder også for 
fritidsbrugerne på kommunens skoler.  

• idrætsudøvere, der mellem kampe eller træninger går rundt i en idrætshal mv. 

Kravet er ikke gældende, når man udøver idrætsaktiviteten eller når man sidder ned til undervisning, foredrag mv. eller hvis 
mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur, fx ved badning, i forbindelse med omklædning mv. 
 
Forsamlingsforbuddet sænkes til 10 personer (dog med undtagelser) Forsamlingsforbuddet på max. 10 personer gælder fra 26. 
oktober 2020 og indtil videre de næste 4 uger. Forsamlingsforbuddet omfatter (for deltagere over 21 år) 

• Breddeidrætsaktiviteter og afvikling af kampe.  
• Foreningsaktiviteter, hvor man ikke sidder ned.  
• Indendørs- og udendørs aktiviteter.  
• Korsang.  
• Sociale arrangementer (disse bør så vidt muligt aflyses). 

Undtagelser fra forsamlingsforbuddet: 

• Forenings- og idrætsaktiviteter for børn og unge under 21 år. Her er max. antallet fortsat 50.  
• Undervisning og foredrag, hvor deltagerne sidder ned.  
• Eliteidræt.  
• I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor deltagere sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, 

biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til stede. 

Aktiviteter for børn og unge under 21 år 

• Forsamlingsforbuddet på op til 50 personer gælder for aktiviteter, der er målrettet børn og unge under 21 år.  
• Det fornødne antal voksne over 21 år må deltage mhp. at aktiviteten kan gennemføres.  
• Forældre (voksne) må deltage i babysvømning og barn/voksen gymnastik. 

For at begrænse mængden af mennesker på samme sted, så henstiller vi generelt til, at foreningerne beder forældre, der følger 
børnene til aktiviteten, om at blive udenfor og på afstand. Fx henstilles der til, at der ikke er forældre på sidelinjen til fx 
fodboldtræning, eller forældre, der opholder sig i hallen eller udenfor hallen, hverken på idrætsanlæg eller skoler. 
 
På Kulturministeriets hjemmeside kan I læse om de nye tiltag og de nye retningslinjer finder I her Det er op til den enkelte 
forenings bestyrelse, at beslutte om aktiviteter skal fortsætte efter de gældende restriktioner, om foreningens medlemmer skal benytte 
omklædningsrum mv. Bestyrelserne bedes holde sig orienteret om sundhedsmyndighedernes generelle krav og retningslinjer i 
forbindelse med corona situationen, og endvidere følge forbund og hovedorganisationernes vejledninger og retningslinjer. 
 
Hvis foreningen i en periode ikke skal benytte de kommunale lokaler, der er reserveret til jer, så bedes I afmelde dem i 
Foreningsportalen eller give os besked, så andre foreninger evt. kan benytte dem. 
 
Hvis I har spørgsmål, så er I velkomne til at kontakte os. 
 
Gribskov Kommune 
kultur-fritid@gribskov.dk 
www.aktivgribskov.dk  
Idræt og Folkeoplysning 
Center for Kultur, Fritid og Turisme 
Skolegade 43, 3200 Helsinge 
 


