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Om genåbning af indendørs
aktiviteter i Københavns
Kommune

Endelig! Kan vi efterkomme den genåbning, som foreningslivet har
ventet på. Det er dog ikke alt i Københavns Kommune der åbner lige
nu og her.
Kulturministeriet understreger, at deres retningslinjer er vejledende,
og der derfor kan være forskelle på ministeriets officielle vejledende
retningslinjer, og de regler der gælder, og er vedtaget i Københavns
Kommune. Der hvor det er tilfældet, skal vi nok sørge for at oplyse
idræts- og foreningslivet om det. Hent alle offentliggjorte
retningslinjer på Kulturministeriets område her: https://kum.dk/covid19/retningslinjer-for-genaabning/.
Københavns Kommune tillader på nuværende tidspunkt ikke brug af
omklædnings- og badefaciliteter på anlæg. De anlæg, der drives af

brugere, kan godt åbne omklædning og bade, men kun så længe de
overholder alle gældende regler omkring hygiejne og afstand. Dette er
kun midlertidigt, og vi arbejder på at komme tilbage til normaltilstand
igen så hurtigt som overhovedet muligt.
Børne- og ungdomsforvaltningens anlæg, altså skolehallerne,
genåbner ikke i denne omgang. Hvis man som forening, bliver
påvirket af det, skal man henvende sig til de ansvarlige i de fire
bydele, eller til sit lokale idrætsanlæg. Vi ved at det skaber nogen
problemer, men vil vi gerne prøve at finde frem til de god lokale
løsninger. Kontaktinformation findes i bunden af denne mail.
Alle de ubemandede anlæg åbner i løbet af denne uge.
Vær opmærksom på, at det er muligt at booke de tider der bliver
frigivet, når andre foreninger melder tilbage, at de alligevel ikke skal
bruge deres tider. Man skal som forening selv holde øje med, når
resttiderne offentliggøres og lægges op på Foreningsportalen.
Det er endnu ikke besluttet hvad og hvilke anlæg der holder åbent i
sommerferien. Vi forventer at alle rest- og sommerferietider udbydes
fra den 17.juni.
På nogle af de større anlæg, vil der være mulighed for
zoneinddelinger og adskillelser, som betyder, at der på den måde godt
kan være mere end 50 personer tilstede på det enkelte anlæg
samtidigt, men foreningerne skal selv markere en klar adskillelse
mellem sig.
Retningslinjerne betyder følgende for de kommunale anlæg:
GMC, Nørrebrohallen, Svanemøllehallen, Ryparken Idrætsanlæg og
Prismen åbnes tirsdag den 9. juni. Vores andre bemandede anlæg
følger derefter, og det sker efter vurdering af behovene de enkelte
steder.
Der vil løbende ske en tilpasning af åbningstiden/stederne, som er
afhængig af foreningernes efterspørgsel.
Foreningernes tider fortsætter, hvis det er muligt, frem til skolernes
sommerferie. Tider til selve sommerferieperioden oprettes i
Foreningsportalen i næste uge.
Når den ny sæson begynder efter sommerferien, regner vi med at det
meste er som det plejer.
Skøjtehallerne er normalt lukkede i juni og juli og det vil de også
være i år.
Vi kan desværre ikke nå at genåbne alle de mange faciliteter, som vi
gerne ville, så nogle vil komme til senere. På onsdag er det dog målet,
at langt de fleste er i gang igen.
Retningslinjerne for anlæggene er som følger:
Lokalerne udstyres med oplysninger om max. deltagerantal inkl.
tilskuere. Og lokaler kan underopdeles til flere aktiviteter, men aldrig
mere end 1 person pr. 4 kvadratmeter.

Omklædnings- og badefaciliteter kan desværre ikke benyttes, da vi
planlægger efter, at flest muligt kan komme gennem anlæggene og
det kan vi kun, hvis man ikke kommer før og bliver efter aktiviteten.
Aktiviteter tilrettelægges så man kommer omklædt på starttidspunktet
og forlader faciliteten senest 5 minutter før tiden udløber.
Foreningsidrætten tilrettelægges, så børnehold afhentes ved
indgangen, og forældre tæller med i lokalets kapacitet og bør derfor
ikke overvære træning.
Foreninger/arrangører skal i videst muligt omfang udstyre de aktive
med personlige redskaber.
I forhold til rengøringen gælder følgende:
Der skal være en daglig grundrengøring med særlig fokus på
kontaktflader.
Der skal være aftørring af kontaktflader i fællesareal og toiletter for
hver 5. åbningstime. Personalet på idrætsanlæggene er indstillet på at
varetage aftørring af fællesarealer og toiletter.
På de ubemandede anlæg aftales der med brugere om aftørring (med
kontakt til og tjek op hos personale). Aftørring af kontaktflader i
lokalerne varetages af brugere der får stillet spray (wipes) til
rådighed. Foreninger/arrangører skal rengøre redskaber og
kontaktflader før og efter hver brug. Rengøringen skal være afsluttet
senest 5 minutter før tiden udløber.
Ved betalingsidræt skal betaleren/arrangøren tilrettelægge aktiviteten
efter de ovenstående retningslinjer. Der er åbent for betalingsidræt i
Grøndal MultiCenter, Nørrebrohallen, Svanemøllehallen og Prismen.
Vi er heldigvis godt forberedte, i forhold til svømmehallernes åbning.
Vi har vedligeholdt og hele tiden haft svømmehallernes anlæg
kørende. Derfor kan vi åbne havnebadene mandag, Bavnehøj
Friluftsbad og svømmehallerne onsdag.
For svømmehaller og friluftsbade gælder yderligere:
Der skal foretages personlig afvaskning før brug.
Der vil være personbegrænsning på omklædnings- og
badefaciliteter.
Der opsættes markering/skiltning i omklædning og bad for at
overholde afstand- og antalskrav.
Faciliteten forlades uden bad.
Brugerne rengør kontaktflader efter hver brug.
Langt de fleste svømmehaller åbner onsdag den 10. juni. Desværre
skal Vesterbro Svømmehal have foretaget en reparation af nogle løse
fliser, inden de kan genåbne om minimum 3 uger. I Tingbjerg
skolehal, har et hærværk efterladt glasskår på bunden af bassinet, som
en dykker skal fjerne inden genåbning. Hillerødgade Bad og Hal
forventer at genåbne i begyndelsen af uge 25 – på grund af en defekt
centralvarmepumpe. Bellahøj Svømmestadion er fortsat lukket pga. af
renovering. Bellahøj Friluftsbad åbner lørdag den 18. juli.
Kulturhusene

Åbnede også dørene igen den 8. juni. Til at begynde med vil det være
muligt at benytte mødelokaler og værksteder i alle kulturhusene. Og i
det omfang det er muligt, vil de forskellige kulturhuse også åbne for
de andre aktiviteter. Fordi kulturhusene er så forskellige i både
faciliteter og muligheder, så skal man hente sin informationen om,
præcis hvilke aktiviteter der åbner, på kulturhusenes egne
hjemmesider. Kulturhusene følger naturligvis retningslinjerne fra
myndighederne, så alle kan færdes trygt og sikkert. Det betyder, at der
i første omgang kun er fri adgang til caféen i det enkelte kulturhus. Al
anden aktivitet i kulturhusene kræver en forudgående reservation eller
en aftale med husets medarbejdere.
Vi har, i Kultur- og Fritidsforvaltningen, forsøgt at være på forkant
med foreningernes behov. Gennem den spørgeskemaundersøgelse vi
har gennemført, mens det hele har været lukket, har vi fået nogle
resultater, som vi lige nu arbejder på at få analyseret og gjort
brugbare. Vi er glade for den interesse der har været for at give et
besyv med, så vi kan levere nogle bedre ydelser til foreningslivet.
Kontaktpersoner
Kultur Ø: Alexander Lehmann, IR4E@kk.dk
Kultur S: Thomas Bøgh, FF5B@kk.dk
Kultur V: Mikkel Simonsen, AL2G@kk.dk
Kultur N: Besar Rakipi, rakipi@kk.dk
Grøndal Multi Center: Nete Kruuse Mikkelsen, J06P@kk.dk
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