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Det er nok ikke gået nogens næse forbi, at vi igen skal til at stramme op
ift. corona.
Nedenfor kan I læse, hvad det betyder for fritids- og
foreningsaktiviteterne fremover, dels frem til den 22. november, dels til
2. januar.
Det lille forsamlingsforbud nedsættes
Det lille forsamlingsforbud sænkes fra 50 til ti personer fra 26. oktober og
fire uger frem.
Der indføres en undtagelse for idræts- og foreningsaktiviteter for børn og
unge op til 21 år inklusiv eventuelt ansvarlige personer over 21 år, hvis
dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af aktiviteten.
Der må dog maksimalt være 50 personer til disse aktiviteter.
Det store forsamlingsforbud fortsætter
Der er ikke ændringer til det store forsamlingsforbud. Det vil derfor
stadig være muligt at gennemføre idrætsarrangementer, koncerter,
konferencer mv. på op til 500 deltagere, hvis deltagere eller publikum
hovedsageligt sidder ned på faste pladser med retning mod banen eller
lignende.
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Betydning i praksis for børn og unge under 21 år
Både indendørs og udendørs kan børn og unge under 21 år fortsætte
som hidtil – trænere over 21 år er tilladt i forbindelse med børne- og
ungdomstræning.
For under 21årige er der fortsat en grænse på 50 personer på samme
sted, dvs. at der i en given hal/bane højst må være 50 personer under 21
år, eller hallen/banen skal være tydeligt opdelt med net, kegler eller
lignende og afstand mellem aktivitetszoner på mindst to meter. Dette
gælder både udendørs og indendørs.
Vi anbefaler alle børn og unge under 21 år at klæde om og bade
hjemme.
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Forsamlingsforbuddet på ti personer betyder, at det er nødvendigt at
reducere antallet af voksne til alle aktiviteter for børn og unge til
maksimalt ti personer. Det kan være svært for jer at styre antallet af
forældre, hvorfor vi bakker jer op, hvis I vælger helt at sløjfe
forældreadgangen til jeres aktiviteter.
Aktiviteter for voksne
For personer over 21 år, er det nu kun tilladt at være ti personer,
inklusive underviser/træner i samme område indendørs såvel som
udendørs. Det er muligt at gennemføre aktiviteter som træning. Blot må
man ikke være mere end ti involveret i samme aktivitet. Det vil sige, at
der i et givent område/hal/bane højst må være ti personer, eller
området/hallen/banen skal være tydeligt opdelt med net, kegler eller
lignende og afstand mellem aktivitetszoner på mindst to meter. Dette
gælder både udendørs og indendørs.
Udøvere må ikke skifte gruppe under træningen.
I praksis betyder det, at samtlige kampaktiviteter for voksenidrætten i
holdsportsgrenene ikke kan afvikles fra i dag mandag.
Regler om mundbind
De nye corona-restriktioner omfatter krav om brug af mundbind
indendørs fra torsdag den 29. oktober i alle faciliteter, hvor
offentligheden har adgang. Krav om brug af mundbind vil gælde både
aktive, ledere og personale tilknyttet faciliteten.
Krav om brug af mundbind gælder ikke, når man sidder ned, når man
dyrker sin aktivitet, eller klæder om. Kravet gælder dog umiddelbart før
og efter. Kravet om mundbind vil være gældende fra d. 29. oktober 2020
og til 2. januar.
Mange af jer er medlem af en hovedorganisation, der vil give jer
nærmere praktisk orientering om gennemførelse af aktiviteter i den
kommende tid. De overordnede udmeldinger og retningslinjer kan læse
på Kulturministeriets hjemmeside: https://kum.dk/aktuelt/covid19/kulturlivet-under-covid-19
Beslutter nogen af jer, at indstille jeres aktiviteter i en periode, skal I
skrive til dem, som fordeler jeres lokale. Er det et Idrætsanlæg så skriv
på idraet@frederikssund.dk . Det giver os mulighed for at planlægge
brug og vagtplaner bedst muligt.
Afslutning
Som Statsministeren sagde, så er vi vist mange som er corona-triste eller
bare helt almindelig trætte af det.
Ikke desto mindre, så håber jeg, at I kan bevare humøret og glæde jer
over, at børne- og ungeaktiviteterne har fået lov at fortsætte.
Jeg kan nok love jer, at det ikke bliver sidste gang I hører fra mig i
anledning af corona, og muligvis allerede i løbet af ugen, når vi er blevet
lidt klogere.
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Har I spørgsmål, er I altid velkommen til at kontakte os i Center for
Kultur og Fritid på kulturogfritid@frederikssund.dk
Sidst, men ikke mindst, så vil jeg minde om, at I kan søge DIF og DGIs
corona-hjælpepulje på dette link: https://www.dif.dk/da/forening/stoette
Bemærk at der er ansøgningsfrist d. 30. oktober, dvs. på fredag.
Jeg har hørt, at der er gode muligheder for at få støtte.
Med venlig hilsen
Anders Munch Skovgren
Centerchef
Center for Kultur og Fritid
Torvet 2, 3600 Frederikssund
20 28 94 58
www.frederikssund.dk
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