SVAR PÅ JERES OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL PR. 6. MAJ 2021
GENERELT OM DE GÆLDENDE COVID-19-RESTRIKTIONER:
Spørgsmål

Svar

Dato for ændring
eller tilføjelse

Skal man fremvise gyldigt coronapas, når man motionerer heste i ridehallerne?

Nej, ridesporten har fortsat sin dispensation til at motionere hestene i ridehallerne, og det betyder, at man
uanset alder ikke skal fremvise coronapas, når man
blot motionerer sin hest i ridehallen.

06/05-2021

Hvem må dyrke indendørs idræt pr.
6. maj?

Pr. 6. maj er der åbnet for indendørs idræts- og foreningsaktiviteter for alle aldersgrupper og under
samme forsamlingsloft. Se hhv. indendørs- og udendørs forsamlingsforbud nedenfor. Der gælder følgende for de forskellige aldersgrupper:
• Børn og unge under 18 skal ikke fremvise
gyldigt coronapas
• Voksne over 18 år (så snart man er fyldt 18
år) skal fremvise gyldigt coronapas

04/05-2021

Læs mere om coronapas her.
Læs de opdaterede retningslinjer for indendørs idræt
pr. 6. maj her.

Coronapas ift. indendørsidræt –
hvem skal fremvise, og hvem skal
kontrollere?

Voksne over 18 år (både udøvere og eventuelle pårørende, som ikke er nødvendige for aktiviteten) skal
fremvise gyldigt coronapas for at få adgang til den indendørs aktivitet (undervisning, stævner, samlinger
o.l.).
Ansvaret for at sikre gyldige coronapas ligger hos den
enkelte forening eller facilitetsejer, og det er træneren, instruktøren, holdlederen eller lignende, der har
til opgave kontrollere coronapasset i praksis.
Det er beskrevet således i den senest opdaterede bekendtgørelse:
”I lokaler, hvor der udøves idrætsaktiviteter i foreningsregi med tilstedeværelse af en træner, instruktør, holdleder eller lignende, vil foreningen være forpligtet til via træneren, instruktøren, holdlederen eller
lignende at sikre, at der ikke tillades adgang for personer uden gyldigt coronapas. Idrætsudøveren vil

06/05-2021

derfor skulle forevise coronapasset til træneren mv. i
forbindelse med ankomst til den pågældende idrætsaktivitet.”
Der er ikke krav om coronapas for trænere, ansatte
eller såkaldte nødvendige voksne (f.eks. forældre, der
hjælper/trækker på et elevskolehold).
Læs bekendtgørelsen om coronapas her.
Skal man fremvise gyldigt coronapas i forbindelse med udendørsidræt?

Nej, der er ingen krav om coronapas i forbindelse
med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter.

04/05-2021

Hvad lyder forsamlingsforbuddet indendørs på pr. 6. mail?

Forsamlingsforbuddet indendørs lyder på 25 personer
pr. 6. maj. Dette gælder nu alle aldersgrupper.

04/05-2021

Hvad lyder forsamlingsforbuddet
udendørs på pr. 6. maj?

Forsamlingsforbuddet udendørs lyder på 75 personer
pr. 6. maj. Dette gælder nu alle aldersgrupper.

04/05-2021

Må der afvikles undervisning både
indendørs og udendørs? (hhv. privat
og elevskoleundervisning)

Ja, pr. 6. maj må der gerne afvikles undervisning
både indendørs og udendørs, såfremt forsamlingsforbuddene på hhv. 25 og 75 personer overholdes. Træner/underviser og andre ’nødvendige voksne’ indgår
heri. For personer på 18 år og opefter gælder det, at
der skal fremvises gyldigt coronapas ved undervisning indendørs.

04/05-2021

Kan der afvikles ridestævner?

Ja, det er tilladt at afholde ridestævner udendørs, såfremt forsamlingsforbuddet på 75 personer overholdes.

04/05-2021

Det er ligeledes tilladt at afholde ridestævner indendørs, såfremt forsamlingsforbuddet på 25 personer
overholdes. Derudover er der indendørs krav om gyldigt coronapas for alle deltagere over 18 år.
Se konkrete råd til stævneafvikling længere nede i dokumentet.
Har vi mulighed for at afvikle større
arrangementer med tilskuere (Superligaordningen)?

Dette er på nuværende tidspunkt udvist. Vi afventer
yderligere detaljer fra myndighederne og opdaterer
dokumentet, så snart vi ved noget konkret. Pt. kan vi
altså ikke benytte os af denne mulighed i forbindelse
med ridestævneafvikling.

04/05-2021

Der tales i forbindelse med større arrangementer om
krav til udarbejdelse af såkaldte ’sundhedsplaner’.
Disse kender vi desværre heller ikke omfanget af
endnu.
Hvor stor afstand anbefales man at
holde til hinanden?

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man så vidt
muligt holder 1 meters afstand til hinanden. Dog lyder
anbefalingen fortsat på 2 meter, når man laver aktiviteter i bevægelse.

20/04-2021

Hvordan må ridehallerne benyttes?

Pr. 6. maj er ridehallerne åbne for alle aldersgrupper,
både når det gælder motionering og undervisning.
Der er altså ikke længere nogen begrænsninger foruden det gældende indendørs forsamlingsforbud.

04/05-2021

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

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

08/12-2020

HVERDAGEN I RIDESPORTEN/KLUBBERNE:
Svar

Dato for ændring
eller tilføjelse

Må vi afholde generalforsamlinger?

Ja, pr. 6. maj må der – både indendørs og udendørs afholdes ”konferencer og møder med erhvervsmæssige og faglige formål”, hvis deltagerne har gyldigt coronapas. Der må max. være 1000 deltagere i sektioner á 500, hvor deltagerne i det væsentlige er siddende. Det betyder, at der kan afholdes f.eks. generalforsamlinger med fysisk fremmøde.

04/05-2021

Må vi afholde ridelejre o.l. i år?

Ja, pr. 14. juni må der afholdes udendørs ridelejre/sommerlejre med overnatning for op til 500 personer. Der vil være krav om coronapas. Flere detaljer
forventes på et senere tidspunkt.

04/05-2021

Spørgsmål
1. Generelt

Hvor mange personer må der være i
stalden ad gangen?

I retningslinjerne for udendørsidræt pr. 19. april står
der følgende i forbindelse med indendørs foreningslokaler:

20/04-2021

”Der må maksimalt tillades adgang for 1 besøgende,
bruger, tilskuer og lignende pr. 4 m2 gulvareal, hvortil
der er offentlig adgang”.
Det betyder altså, at antal personer, der må opholde
sig i stalden, afhænger af, hvor stort et gulvareal stalden har (væg til væg, uanset inventar).
Udover arealkravet skal man naturligvis også sørge
for at holde den anbefalede 1 meters afstand.

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

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

04/11-2020

Må der afvikles undervisning både
indendørs og udendørs? (hhv. privat og elevskoleundervisning)

Ja, pr. 6. maj må der gerne afvikles undervisning både
indendørs og udendørs, såfremt forsamlingsforbuddene på hhv. 25 og 75 personer overholdes. Træner/underviser og andre ’nødvendige voksne’ indgår
heri. For personer på 18 år og opefter gælder det, at
der skal fremvises gyldigt coronapas ved undervisning
indendørs.

04/05-2021

Må forældre eller andre personer
over 18 år hjælpe til ved indendørs
idræts- og foreningsaktivitet (f.eks.
trække hesten/ponyen på elevskoleholdet)?

Ja, det må de gerne, da deres tilstedeværelse i så fald
vil være nødvendig for forsvarlig afholdelse af aktiviteten. De vil tælle med i det samlede antal personer
(max. 25 indendørs og max 75 udendørs). Der er ikke
krav om coronapas til disse voksne.

04/05-2021

Må vi afvikle flere ridehold ad gangen?

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

20/04-2021

2. Undervisning

Når man afvikler flere hold ad gangen, gælder forsamlingsforbuddet pr. hold.

3. Brug af mundbind
Hvem er undtaget fra loven om brug
af mundbind?

(Kilde: https://www.sst.dk/da/corona/Forebygsmitte/Mundbind-og-barrierer)

04/11-2020

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan følgende personer undtages 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 mundbetjent kørestol.
Personer som har betydeligt ubehag ved
brug af mundbind, fx personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst.

Læs gerne Sundhedsstyrelsens pjece ’Brug af Mundbind’, som kan findes her.
Skal man kunne dokumentere, at
man er undtaget fra loven om brug
af mundbind?

(Kilde: https://www.sst.dk/da/corona/Forebygsmitte/Mundbind-og-barrierer)

04/11-2020

Nej, det skal man ikke ifølge Sundhedsstyrelsen:
”Der skal ikke forelægges dokumentation, som fx en
lægeerklæring, for at en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og
der skal ikke påkræves et krav om dette, hverken i
kollektiv transport, på restauranter, butikker mv. Personer, der af ovenfor nævnte grunde ikke kan anvende mundbind eller visir må ikke bortvises eller blive
nægtet adgang.”

Hvornår skal der bæres mundbind?

Alle personer over 12 år skal bære mundbind på indendørs idrætsfaciliteter, når man er stående eller gående. Her tolkes f.eks. ridehaller, stalde osv. som værende indendørs.
DRF anbefaler, på baggrund af vores fortolkning af
den nye lov om brug af mundbind, at undervisere,
staldmedarbejdere mv. ifører sig mundbind i forbindelse med udførelse af deres arbejde, medmindre de
er siddende. Alle øvrige ryttere, forældre mv., der befinder sig på rideklubbens faciliteter (indendørs), bør
også være iført mundbind - ryttere er dog undtaget,
når de rider.

29/10-2020

Udendørs er der fortsat intet krav om mundbind.

RIDESTÆVNER:
Spørgsmål

Svar

Dato for ændring
eller tilføjelse
1. Forsamlingsforbud

Hvordan skal vi forstå forsamlingsforbuddet for udendørsidræt i relation til ridestævner?

Pr. 6. maj er det muligt at afvikle udendørs ridestævner for alle aldersgrupper. Der kan køres med loops á
04/05-2021
75 personer, så længe man ikke overstiger det gældende forsamlingsforbud på noget tidspunkt (Læs evt.
efterfølgende afsnit omkring loops mm.)

Hvordan skal vi forstå forsamlingsforbuddet for indendørsidræt i relation til ridestævner?

Pr. 6. maj vil det være muligt at afvikle indendørs ridestævner for alle aldersgrupper. Her vil gælde samme
04/05-2021
regler omkring loops osv. som ved udendørsstævner,
men her vil man skulle holde sig til max. 25 personer
ad gangen. Personer på 18 år og opefter skal fremvise
gyldigt coronapas.
2. Stævneafvikling

Skal dommere, frivillige, officials etc. Nej, disse er undtaget fra kravet om fremvisning af gyl- 06/05-2021
fremvise gyldigt coronapas ved stæv- digt coronapas uanset alder.
ner?

Skal deltagere (inkl. hjælpere/pårøDeltagere (inkl. hjælpere/pårørende etc.) ved stævner, 06/05-2021
rende etc.) ved stævner fremvise gyl- som er over 18 år, skal fremvise coronapas, hvis der
digt coronapas?
er tale om et indendørsstævne, eller hvis man skal benytte indendørsfaciliteter (f.eks. ved opvarmning i ridehal).

Hvilke regler gælder for camping/overnatning?

Hvis man ønsker at tilbyde overnatning/camping, bør 27/04-2021
man overholde Sundhedsstyrelsens generelle anbefalinger om afstand og hygiejne.
Derudover bør man også være opmærksom på Sundhedsstyrelsens gode råd om socialt samvær i en tid
med COVID-19.

Må vores cafeteria være åbent i forbindelse med stævner?

Ja, det må det gerne. Vær dog opmærksom på, at ca04/05-2021
feterier er underlagt samme retningslinjer som restauranter, caféer o.l. Læs retningslinjerne her.
Overvej evt., om det er muligt at rykke salg af mad og
drikke udendørs.

Er en TD ansvarlig for, om klubben/stævnearrangøren overholder
Corona-restriktionerne?
- og i det tilfælde, at en stævnearrangør og deltagerne får en bøde for
f.eks. at overskride forsamlingsforbuddet, hvem dækker så TD’ens
bøde?

Nej, det er klubben/stævnearrangøren, der er ansvar19/3-2021
lig for overholdelse af myndighedernes Corona-restriktioner. TD’ens rolle og ansvar har ikke ændret sig ift.
Corona. En TD er stadig DRF’s repræsentant på stævnepladsen og skal tilse, at stævnet forløber jvf. DRF’s
bestemmelser og reglementer.

Hvem har ansvaret for, at stævnet
overholder de gældende restriktioner?

Det vil altid være klubbens/stævnearrangørens ansvar 11/3-2021
at sikre sig, at alle gældende restriktioner overholdes.
Derfor kan man som arrangør ikke forvente, at ens distrikt tager stilling til, om dette er tilfældet, når stævnets propositioner godkendes.

Må ridehallerne benyttes til opvarmning?

04/05-2021
Ja, så længe forsamlingsforbuddet på 25 personer
overholdes. Vær desuden opmærksom på, at personer
over 18 år vil skulle fremvise gyldigt coronapas.

Kan I give eksempler på, hvordan
man kan dele sit arrangement op ift.
forsamlingsforbuddet (udendørs)?

1. Man kan have max. 75 personer i alt til stede samti- 04/05-2021
dig.

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.

2. Man kan dele sit arrangement op i loops af 75 personer i alt - med pauser imellem hvert loop. Det er afgørende, at der ikke på noget tidspunkt er forsamlet
flere end 75 personer samtidig.

Hvad kan man gøre for at skalere ned Idéer:
på det antal personer, der er til stede - 'Rid og skrid'-koncept
samtidig?
- Sæt max. antal hjælpere på pr. rytter
- Frabed jer publikum, som ikke behøver at være tilstede

26/02-2021

- Opdel stævnet i loops
- Tildel rytterne tidsrum, hvor de må opholde sig på
stævnepladsen (dette vil afhænge af de klasser, de
starter)

Hvor lange pauser skal der være mellem hvert loop?
Det er svært at give et endegyldigt svar, men et godt 26/02-2021
bud kunne være f.eks. en time. Hvis man samtidig opfordrer til ’rid og skrid’, så kan man sikre sig, at der
ikke er flere end det tilladte antal personer til stede.

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- 04/05-2021
dørs idrætsfaciliteter (ridehallen, stalden, cafeteriet
osv.).
Som stævnearrangør har man dog naturligvis altid ret
til at kræve brug af mundbind udendørs, hvis man vurderer, det er mest hensigtsmæssigt.

Kan vi søge sparring hos vores lokale politi ang. vores stævne?

Ja, vi anbefaler altid, at man som stævnearrangør kon- 26/02-2021
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 gældende restriktioner tolkes, ligesom det kan variere, om
man kan få en sådan vurdering, men vi opfordrer til, at
man forsøger.

