
SVAR PÅ JERES OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL PR. 7. APRIL 2021 
 
 
GENERELT OM DE GÆLDENDE COVID-19-RESTRIKTIONER: 
 
 

Spørgsmål Svar Dato for ændring 
eller tilføjelse 

 
Hvilke datoer i Rammeaftale om plan 
for genåbning af Danmark er rele-
vante for ridesporten? 
  

 
(Læs Rammeaftale om plan for genåbning af Dan-
mark her) 
 
Følgende datoer er relevante for ridesporten. Vær op-
mærksom på, at planen er afhængig af udviklingen i 
corona-epidemien, og derfor kan ændre sig. DRF har 
altså ingen indflydelse på planen: 
 

• 21. april åbnes indendørsidræt for børn og 
unge under 18 år (uden coronapas) 

• 6. maj åbnes indendørsidræt for voksne 
(med coronapas) 

• 21. maj åbnes resterende idræts-, fritids- og 
foreningsaktiviteter (med coronapas), som 
ikke er åbnet før 
 

 
07/04-2021 

 
Hvad lyder forsamlingsforbuddet in-
dendørs på pr. 22. marts? 
 

 
Forsamlingsforbuddet indendørs lyder fortsat på 5 
personer (dog med undtagelse af Bornholm, hvor det 
er 10 personer).  
  

 
19/03-2021 

 
Hvad lyder forsamlingsforbuddet 
udendørs på pr. 22. marts? 
 

 
Forsamlingsforbuddet udendørs lyder på 10 personer, 
dog fortsat med en undtagelse for udendørs idræts- 
og foreningsaktiviteter, hvor man må være op til 50 
personer. 
 

 
19/03-2021 

 
Kan der afvikles ridestævner? 
 

 
Ja, det er tilladt at afholde ridestævner udendørs, så-
fremt forsamlingsforbuddet på 50 personer overhol-
des. Se konkrete råd til stævneafvikling længere nede 
i dokumentet.  
 
Det er fortsat ikke tilladt at afholde stævner inden-
dørs, idet lokaler, hvor der udøves idræts-, forenings- 
og fritidsaktiviteter, skal holdes lukkede for offentlig-
heden. 
 

 
19/03-2021 
 

 
Må der afvikles hhv. privat eller elev-
skoleundervisning udendørs? 
 

 
Ja, der må der gerne afvikles undervisning udendørs, 
såfremt forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og 
foreningsaktiviteter på 50 personer overholdes. Træ-
ner/underviser indgår heri.  

 
19/03-2021 

https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf
https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf


 

 
Må der afvikles hhv. privat eller elev-
skoleundervisning indendørs? 
 

 
Nej, det må der desværre ikke, da ridehaller pt. kun 
må benyttes til motionering af heste. 
 
 

 
01/02-2020 
 

 
Gælder arrangementsforbuddet på 
500 fortsat? 

 
Der er ikke længere undtagelser fra forsamlingsfor-
buddet. Det betyder bl.a. at det ikke længere vil være 
muligt at have siddende publikum op til 500 personer.  
 

 
06/01-2021 

 
Hvor stor afstand anbefales man at 
holde til hinanden? 
 

 
Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man så vidt 
muligt holder 2 meters afstand til hinanden.  
 

 
06/01-2021 

 
Hvordan må ridehallerne benyttes? 

 
Ridehallerne må på nuværende tidspunkt kun benyt-
tes til motionering af heste – se separat nedenstå-
ende afsnit herom. 
 
Ridehallerne må ikke benyttes til idræts-, fritids- og 
foreningsaktiviteter. Det betyder altså, at der ikke må 
foregå nogen former for undervisning. Det gælder alle 
steder, hvor der kan siges at være offentlig adgang, 
og det betyder, at der enten er en klub/forening/elev-
skole tilknyttet på stedet, eller at der er tale om f.eks. 
et privat opstaldningssted, hvor der tilbydes opstald-
ning, ridehuskort osv. mod betaling.    
 
 

 
15/12-2020 

 
Må ridehallerne benyttes til motione-
ring af heste?  
 

 
Af coronasmitte.dk fremgår det nu, at følgende er 
gældende for alle landets kommuner, der er underlagt 
skærpede restriktioner: 
 
”Særligt vedrørende heste 
Det er ikke ulovligt at møde op og pleje sine heste, da 
enhver, der holder dyr, i henhold til dyreværnslovens 
regler skal sørge for, at dyrene behandles omsorgs-
fuldt, herunder at de huses, fodres, vandes og passes 
under hensyn til deres fysiologiske, adfærdsmæssige 
og sundhedsmæssige behov. I lov om hold af heste 
præciseres det, at enhver, der holder hest, skal sørge 
for, at hesten tilses mindst én gang om dagen. 
 
I forhold til motioneringsdelen i en ridehal er der efter 
lov om hold af heste krav om, at heste skal motione-
res eller gives fri bevægelse på fold i mindst 2 timer 5 
dage om ugen. Ved motionering forstås fx ridning 
med rytter, longering mv. Dvs. at motionering generelt 
er et krav. Da nogle heste (eksempelvis ungheste og 
heste med særligt temperament) ikke kan motioneres 

 
14/12-2020 



ude, vil det være lovligt at foretage motionering i en ri-
dehal – forbuddet mod at forsamles mere end 5 per-
soner til et arrangement, begivenhed eller lignende 
skal fortsat overholdes. Det er ikke lovligt at afholde 
undervisning og holdtræning i en ridehal, idet en ride-
hal ikke må have åbent for aktiviteter, der har karakter 
af sports- og fritidsaktiviteter.” 
 
(https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/saerligt-om-
midlertidige-lokale-restriktioner) 
 

 
Er det alle eller kun nogen heste, der 
må motioneres i ridehal? 
 

 
Dansk Ride Forbund tolker Rigspolitiets udmelding 
således, at alle heste må motioneres i ridehal – ikke 
kun ungheste og heste med særligt temperament.  
 

 
14/12-2020 

 
Kan vi kontakte vores lokale politi og 
få sparring omkring, hvordan vi skal 
forholde os til de gældende restrikti-
oner? 
 

 
Ja, det opfordrer vi i høj grad til, at I gør. Der findes 
mange forskellige konstellationer inden for ridesports-
steder (ift. faciliteter, ejer/lejerforhold, foreninger, 
osv.), og derudover tolker de forskellige politikredse 
også forskelligt på de gældende retningslinjer, så der-
for kan det give mening at få en konkret vurdering fra 
det lokale politi. Dog kan vi ikke garantere, at alle poli-
tikredse har ressourcer til at foretage en vurdering. 
 

 
08/12-2020 

 
 
 
HVERDAGEN I RIDESPORTEN/KLUBBERNE: 

 

Spørgsmål  Svar  Dato for ændring 
eller tilføjelse 

1. Generelt 

 
Må der fortsat max. være 5 personer 
i stalden ad gangen? 
 

 
I bekendtgørelsen om udendørsidræt pr. 26. februar 
står der følgende i forbindelse med udendørsaktivite-
terne: 
 
”Uagtet eventuelle forbud mod eller restriktioner for 
adgang til klubhuse, idrætshaller og lignende, må der 
tillades adgang til toiletfaciliteter, omklædningsrum og 
opbevaringslokaler med henblik på kortvarigt ophold.” 
 
Derfor tolker DRF stalde som værende omklædnings-
rum, der skal benyttes i forbindelse med udøvelse af 
udendørsidræt, og her gælder det, at der må være 1 
person pr. 7,5 m2 gulvareal (fra væg til væg). Det be-
tyder altså, at hvis man har en stald på 100m2, må 
der være 13 personer og så fremdeles. Den samme 
beregning kan desværre ikke benyttes ift. ridehaller.  
 

 
26/2-2021 

https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/saerligt-om-midlertidige-lokale-restriktioner
https://coronasmitte.dk/nationale-tiltag/saerligt-om-midlertidige-lokale-restriktioner
https://kum.dk/fileadmin/_kum/3_Temaer_og_kampagner/Covid-19/Retningslinjer_for_genaabning/2021_februar/Retningslinjer_for_udeneoers_idraets-_og_foreningsliv.pdf


Udover arealkravet skal man naturligvis også sørge 
for at holde de anbefalede 2 meters afstand.  
 
Denne nye tolkning ift. stalde gælder alle – både ste-
der med og uden klubber/foreninger/elevskoler). 
 

 
Hvordan skal vi forstå forsamlings-
forbuddet på hhv. 5, 10 og 50 perso-
ner i relation til at passe/ride vores 
heste/færdes på klubben/gården/ri-
decenteret etc.? 

 
Der er fortsat et generelt forbud mod at forsamles flere 
end 5 personer på samme sted indendørs, og det 
gælder fortsat for ridehallerne. 
 
Udendørs gælder nu et forbud på at forsamles flere 
end 10 personer. Dog er der en undtagelse i forbin-
delse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter, 
hvor forsamlingsforbuddet er hævet til 50 personer, og 
det betyder altså, at man udendørs – f.eks. på rideba-
nen, folden, gårdspladsen, etc. - må forsamles op til 
50 personer.  
 
Jf. ovenstående afsnit tolker DRF stalde som værende 
en form for omklædningsrum for udendørsaktivite-
terne, og derfor er det gulvarealet i hver enkelt stald, 
der afgør, hvor mange personer, der må være i stal-
den.  
 

 
19/3-2021 

 
Kan vi kontakte vores lokale politi 
og få sparring omkring, hvordan vi 
skal forholde os til de gældende re-
striktioner? 
 

 
Ja, det opfordrer vi i høj grad til, at I gør. Der findes 
mange forskellige konstellationer inden for ridesports-
steder (ift. faciliteter, ejer/lejerforhold, foreninger, 
osv.), og derudover tolker de forskellige politikredse 
også forskelligt på de gældende retningslinjer, så der-
for kan det give mening at få en konkret vurdering fra 
det lokale politi. Dog kan vi ikke garantere, at alle poli-
tikredse har ressourcer til at foretage en vurdering. 
 

 
04/11-2020 

2. Undervisning 

 
Må der afvikles hhv. privat- og elev-
skoleundervisning? 
 

 
Ja, der må gerne afvikles undervisning udendørs, så-
fremt forsamlingsforbuddet for udendørs idræts- og 
foreningsaktiviteter på 50 personer overholdes. Un-
derviser/træner er inkluderet heri.  
 
Indendørs må der desværre ikke afvikles undervis-
ning, da ridehaller fortsat kun må benyttes til motione-
ring af heste. 
 

 
19/03-2021 
 

 
Må vi afvikle flere ridehold ad gan-
gen? 

 
Ja, det må I gerne, så længe I sikrer, at I overholder 
det gældende forsamlingsforbud, samt at der er til-
strækkelig afstand mellem holdene. Her er anbefalin-
gen mindst 2 meter mellem hver bane. Det kan f.eks. 
gøres ved, at man opdeler med kegler, minebånd o.l. 

 
26/02-2021 



  

 
Er der krav om, at rytterne skal 
fremvise negative COVID-19-tests 
for at måtte deltage i de udendørs 
idræts- og foreningsaktiviteter?  
 

 
Nej, det er der ikke. Det er kun tilfældet for udendørs 
kulturinstitutioner såsom Zoo, Tivoli, mm.  

 
26/02-2021 

3. Brug af mundbind 

 
Hvem er undtaget fra loven om brug 
af mundbind? 

 
(Kilde: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-
smitte/Mundbind-og-barrierer) 
 
Ifølge Sundhedsstyrelsen kan følgende personer und-
tages fra loven om brug af mundbind: 
 

• Børn under 12 år 

• Personer med fysiske eller mentale forhold, 
som forhindrer korrekt brug eller forhindrer 
udførelse af vigtige funktioner, fx mundbe-
tjent kørestol. 

• Personer som har betydeligt ubehag ved 
brug af mundbind, fx personer med hudsyg-
dom, vejrtrækningsbesvær eller angst.  
 

 
Læs gerne Sundhedsstyrelsens pjece ’Brug af Mund-
bind’, som kan findes her. 
 

 
04/11-2020 

 
Skal man kunne dokumentere, at 
man er undtaget fra loven om brug 
af mundbind? 
 

 
(Kilde: https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-
smitte/Mundbind-og-barrierer)  
 
Nej, det skal man ikke ifølge Sundhedsstyrelsen: 
 
”Der skal ikke forelægges dokumentation, som fx en 
lægeerklæring, for at en person af den ene eller an-
den grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og 
der skal ikke påkræves et krav om dette, hverken i 
kollektiv transport, på restauranter, butikker mv. Per-
soner, der af ovenfor nævnte grunde ikke kan an-
vende mundbind eller visir må ikke bortvises eller blive 
nægtet adgang.” 
 
 

 
04/11-2020 

 
Hvornår skal der bæres mundbind?  

 
Alle personer over 12 år skal bære mundbind på in-
dendørs idrætsfaciliteter, når man er stående eller gå-
ende. Her tolkes f.eks. ridehaller, stalde osv. som væ-
rende indendørs.  
 
DRF anbefaler, på baggrund af vores fortolkning af 
den nye lov om brug af mundbind, at undervisere, 

 
29/10-2020 

https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Mundbind-og-barrierer
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Mundbind-og-barrierer
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/Gode_raad_Mundbind.ashx?la=da&hash=9E31A6505100B33E3013BA5C5689FB5CC98A8D09
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Mundbind/Gode_raad_Mundbind.ashx?la=da&hash=9E31A6505100B33E3013BA5C5689FB5CC98A8D09
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Mundbind-og-barrierer
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Mundbind-og-barrierer


staldmedarbejdere mv. ifører sig mundbind i forbin-
delse med udførelse af deres arbejde, medmindre de 
er siddende. Alle øvrige ryttere, forældre mv., der be-
finder sig på rideklubbens faciliteter (indendørs), bør 
også være iført mundbind - ryttere er dog undtaget, 
når de rider. 
 
Udendørs er der fortsat intet krav om mundbind.  
 

 

RIDESTÆVNER:  

Spørgsmål  Svar  Dato for ændring 
eller tilføjelse 

1. Forsamlingsforbud 

Hvordan skal vi forstå det nye for-

samlingsforbud for udendørsidræt i 

relation til ridestævner? 

Udendørsidrætten har fået dispensation til at forsam-

les op til 50 personer på samme sted, og dette omfat-

ter naturligvis også udendørs ridestævner.  

Det er tilladt at afvikle stævner med loops á 50 perso-

ner, så længe man ikke overstiger det gældende for-

samlingsforbud på noget tidspunkt (Læs evt. efterføl-

gende afsnit omkring loops mm.) 

 

19/03-2021 

2. Stævneafvikling 

 

Må vores cafeteria være åbent i for-

bindelse med stævner? 

 

Nej, på nuværende tidspunkt gælder der et krav om, at 

serveringssteder skal holdes lukkede for offentlighe-

den. 

 

19/3-2021 

 

Er en TD ansvarlig for, om klub-

ben/stævnearrangøren overholder 

Corona-restriktionerne? 

- og i det tilfælde, at en stævnearran-

gør og deltagerne får en bøde for 

f.eks. at overskride forsamlingsfor-

buddet, hvem dækker så TD’ens 

bøde? 

 

Nej, det er klubben/stævnearrangøren, der er ansvar-

lig for overholdelse af myndighedernes Corona-restrik-

tioner. TD’ens rolle og ansvar har ikke ændret sig ift. 

Corona. En TD er stadig DRF’s repræsentant på stæv-

nepladsen og skal tilse, at stævnet forløber jvf. DRF’s 

bestemmelser og reglementer. 

I det tilfælde, at forsamlingsloftet overskrides ved et 

stævne, og en TD som følge deraf pålægges en bøde 

af politiet, dækker DRF bøden for TD’en.  

 

19/3-2021 

  

Det vil altid være klubbens/stævnearrangørens ansvar 

at sikre sig, at alle gældende restriktioner overholdes. 

Derfor kan man som arrangør ikke forvente, at ens 

 

11/3-2021 



Hvem har ansvaret for, at stævnet 

overholder de gældende restriktio-

ner? 

distrikt tager stilling til, om dette er tilfældet, når stæv-

nets propositioner godkendes.  

 

Må ridehallerne benyttes til opvarm-

ning? 

 

Nej, det må de ikke, da ridehallerne fortsat kun må be-

nyttes til motionering af heste, og det dækker ikke over 

opvarmning til stævnestart.  

 

11/3-2021 

 

Kan I give eksempler på, hvordan 

man kan dele sit arrangement op ift. 

forsamlingsforbuddet? 

 

1. Man kan have max. 50 personer i alt til stede samti-

dig. 

2. Man kan dele sit arrangement op i loops af 50 per-

soner i alt - med pauser imellem hvert loop. Det er af-

gørende, at der ikke på noget tidspunkt er forsamlet 

flere end 50 personer samtidig.  

 

19/3-2021 

 
Hvad kan man gøre for at skalere ned 
på det antal personer, der er til stede 
samtidig? 

 
Idéer: 
- 'Rid og skrid'-koncept 
- Sæt max. antal hjælpere på pr. rytter 
- Frabed jer publikum, som ikke behøver at være til-
stede 
- Opdel stævnet i loops 
- Tildel rytterne tidsrum, hvor de må opholde sig på 
stævnepladsen (dette vil afhænge af de klasser, de 
starter) 
 
 

 
26/02-2021 

Hvor lange pauser skal der være mel-
lem hvert loop?  

 
Det er svært at give et endegyldigt svar, men et godt 
bud kunne være f.eks. en time. Hvis man samtidig op-
fordrer til ’rid og skrid’, så kan man sikre sig, at der 
ikke er flere end det tilladte antal personer til stede. 
 

 
26/02-2021 

 
Må deltagere gå igen i flere loops?  

 
Ja, der må godt være gengangere mellem flere loops.  
  

 
26/02-2021 

 
Hvornår skal der bæres mundbind 
ved ridestævner? 

 
Der er fortsat kun krav om brug af mundbind på inden-
dørs idrætsfaciliteter, og eftersom der pt. kun kan af-
holdes udendørsstævner, er der altså ikke noget krav 
om mundbind.   
 

 
26/02-2021 



Som stævnearrangør har man dog naturligvis altid ret 
til at kræve brug af mundbind udendørs, hvis man vur-
derer, det er mest hensigtsmæssigt. 
 

 
Kan vi søge sparring hos vores lo-
kale politi ang. vores stævne? 
 

 
Ja, vi anbefaler altid, at man som stævnearrangør kon-
takter det lokale politi, hvis man er i tvivl om, hvorvidt 
man kan overholde de gældende restriktioner. Det er 
forskelligt fra politikreds til politikreds, hvordan de gæl-
dende restriktioner tolkes, ligesom det kan variere, om 
man kan få en sådan vurdering, men vi opfordrer til, at 
man forsøger.   
 

 
26/02-2021 

 


