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Danmark er i gang med den 2.
fase af en kontrolleret genåbning
- og det samme er Kultur- og
Fritidsforvaltningens
institutioner og aktiviteter
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Genåbningen får stor betydning for nogle dele foreningslivet, men
ikke for andre. Her er, hvad vi ved om planen og status for, hvad det
vil betyde for jeres forenings aktiviteter.

Genåbningen af Kultur- og Fritidsforvaltningens faciliteter sker inden
for de rammer og retningslinjer, som staten, sundhedsmyndighederne,
og kommunens kriseledelse har fastlagt. Det betyder, at nogle
aktiviteter kun kan åbne i et begrænset omfang, og med særlige
restriktioner, mens andre slet ikke kan åbne endnu.
Som udgangspunkt er alle udendørsbaner lige nu reserveret til skoler
og institutioner i tidsrummet kl. 7 til kl. 16. Børne- og
Ungdomsforvaltningen har brug for pladsen til deres børn.
Åbning af udendørsbaner er kun til coronasikker træning
Københavns Kommunes græs- og kunstgræsbaner åbner, men kun for
coronasikker træning. Det betyder, at man skal overholde
forsamlingsbegrænsningen på højest 10 personer, afstandskrav og de
forskellige hygiejnekrav. Man kan f.eks. ikke spille fodbold i
traditionel forstand.
DIF, DGI og DBU ’s retningslinjer for genoptagelse af
fodboldtræning
Retningslinjerne er udarbejdet ud fra et forsigtighedsprincip,
der følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer, så træningen kan
gennemføres sundhedsmæssigt forsvarligt. Altså maksimalt 10
personer på en fodboldbane, og aktiviteter uden kropskontakt.
Fodboldklubberne skal følge retningslinjerne, og der er meget mere
om dem på nedenstående hjemmesider.
DBU’s retningslinjer for genoptagelse af fodboldaktiviteter
http://dbu.dk/media/16514/protokol-fodboldens-corona-regler-07-052020.pdf
DGI og DIF’s retningslinjer for udendørs idrætsaktiviteter
www.dgi.dk/om/presse/presserum/seneste-nyt/foerste-spaede-startfor-aabning-af-idraetten
Hvis en kunstgræsbane inddeles i mindre baner, skal det ske med
kegler med minebånd imellem. Inddelingen skal være omkring hele
banen. Det er klubberne selv, der skal forestå denne opdeling. Der
skal være to meter mellem banerne og der må ikke være personer
mellem banerne.
Man skal opfylde nogle krav for at få lov til at bruge
udendørsbanerne igen
Når en forening ønsker at genoptage brugen af udendørsbanerne,
skal I først indsende en erklæring, der indeholder følgende
oplysninger:
Man vil overholde alle de gældende retningslinjer, der er
udstukket af DBU eller ens eget tilsvarende specialforbund.
Man vil overholde alle gældende retningslinjer, der er
udstukket af sundhedsmyndighederne og de øvrige statslige og
kommunale regler og retningslinjer.
Man har instrueret alle sine trænere og frivillige i alt det, der
skal overholdes for at gennemføre en træning.
Den indsendte erklæring skal indeholde foreningens navn,
foreningsnummeret og data på foreningens underskrivende formand
eller andet tegningsberettiget bestyrelsesmedlem. Erklæringen sendes
via mail til booking@kk.dk.

Det er foreningernes ansvar at tilrettelægge træningen, så den
overholder retningslinjerne.
Vigtige regler for de udendørsbaner der åbner
Omklædningsrum og toiletter holdes fortsat lukket, da der ikke kan
garanteres et tilstrækkeligt rengøringsniveau ved fri adgang og
benyttelse.
Særligt gælder der for foreningslokalerne ved Bavnehøj Idrætsanlæg,
at de ikke kan anvendes, da de bruges af et nødherberg for hjemløse.
Der vil heller ikke være adgang for foreningsbrug på Helgoland i de
tidsrum, hvor faciliteten anvendes af BUF.
Ekstra tider og ubrugte tider
Hvor det er muligt, vil Kultur- og Fritidsforvaltningen udbyde tider på
kunstgræs frem til kl. 24 og om morgenen mellem kl. 6 og 8.
Børne- og ungdomsforvaltningen brug af banerne fortsætter indtil
videre. Foreninger, der har bookinger inden kl. 16, vil få annulleret
dem foreløbigt frem til skolernes sommerferie. Yderligere
information om dette følger.
Hvad med alle de faciliteter der ikke åbner?
Med den kommende fase 3, der forventes at træde i kraft fra den 8.
juni 2020, så er det her man forventer, at vi igen kan åbne de
indendørs idrætshaller, havnebadene og muligvis friluftsbadene. Det
er også i fase 3, at man vil åbne museer, teatre, udstillingshaller og
kulturhuse.
Det vil betyde, at man, efter fase 3, kan forvente, at der kan
gennemføres sommerferieaktiviteter for børn og unge.
Det er først i fase 4, som er planlagt til primo august, at man forventer
en genåbning af svømmehallerne.
Intet gebyr for coronatræning
De tider, I bruger til corona-træning, er ikke omfattet af gebyr, da I
ikke kan bruge banerne fuldt ud. I vil derfor hverken skulle betale for
tiderne eller kunne få ekstra medlemstilskud for perioden med særlige
coronaforholdsregler.
Har du spørgsmål eller er der noget du er i tvivl om, så tilmeld
dig et orienteringsmøde – nu!
Hvis jeres forening er bruger af udendørsbaner, så kan I deltage i et
virtuelt orienterings- og debatmøde. For at kunne rette op på
eventuelle misforståelser og uddybe og klargøre retningslinjer, så kan
man tilmelde dig et møde på nettet.
Det foregår onsdag den 13. maj klokken 16.00 og igen torsdag den
14. maj klokken 17.00. Det arrangeres via programmet Teams, og du
kan tilmelde dig et af de to møder ved at sende en mail til Lars
Eisenhardt på CX0V@kk.dk.
Hvis ikke din forening allerede er fast modtager af dette
nyhedsbrev, så anbefaler vi at I tilmelder jer
Det kan I gøre her: https://kbenhavnskommune.clients.ubivox.com/forms/subscribe/list/14689/
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