
SVAR PÅ JERES OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL PR. 1. AUGUST 2021 
 
 
Find diverse retningslinjer samlet her. 
 
 
CORONAPAS: 
 

Spørgsmål Svar Dato for ændring 
eller tilføjelse 

 
Hvornår skal der vises coronapas? 
 

 
Pr. 1. august 2021 skal der ikke længere vises co-
ronapas i foreningsidrætten – hverken indendørs eller 
udendørs (der vil dog fortsat være krav ifm. større ar-
rangementer – se senere afsnit herom).  
 

 
01/08-2021 

 
Hvad er et gyldigt coronapas? 
 

 
Ved coronapas forstås dokumentation for én af føl-
gende:  

• et negativt testresultat af en covid-19 test, 
der er højst 72 timer gammelt regnet fra tids-
punktet, hvor testen er foretaget, hvis der er 
tale om en quicktest. 
 

• et negativt testresultat af en covid-19 test, 
der er højst 96 timer gammelt regnet fra tids-
punktet, hvor testen er foretaget, hvis der er 
tale om en PCR-test. 
 

• et positivt resultat af en PCR-test, der er 
mindst 14 dage og højst 12 måneder gam-
melt regnet fra tidspunktet, hvor testen blev 
foretaget. Her er der altså tale om en over-
stået infektion med Covid-19.  
 

• et påbegyndt vaccinationsforløb mod covid-
19 (Et vaccinationsforløb anses som påbe-
gyndt mindst 14 dage og højst 42 dage efter 
den første dosis). Det betyder, at 1. vaccine-
stik nu også gælder som dokumentation 
 

• et gennemført vaccinationsforløb (kræver et 
vaccinationsforløb 1 dosis, anses forløbet 
som gennemført 14 dage efter denne ene 
dosis. Kræver et vaccinationsforløb flere do-
ser anses forløbet for gennemført efter den 
afsluttende dosis). 
 

Læs meget mere om coronapas og dokumentation 
herfor via dette link. 
 

 
01/08-2021 

 

https://rideforbund.dk/drf/covid-19/nyttige-links-information
https://sum.dk/nyheder/2021/juli/nye-regler-for-coronapasset-


 
 
GENERELT OM DE GÆLDENDE COVID-19-RESTRIKTIONER: 
 
 

Spørgsmål Svar Dato for ændring 
eller tilføjelse 

 
Hvad lyder forsamlingsforbuddet 
på? 
 

 
Forsamlingsforbuddet lyder nu på 500 personer både 
udendørs og indendørs.  
  

 
01/08-2021 

 
Hvilke ’modeller’ kan vi afvikle arran-
gementer/ridestævner efter? 
 

 
Der kan afvikles ridestævner efter 3 forskellige model-
ler; 1) ’det gældende forsamlingsforbud’, 2) ’ordnin-
gen for arrangementer med stående publikum’, eller 
3) ’ordningen for større arrangementer med siddende 
publikum’ (’superligaordningen’). 
 

1. Det gældende forsamlingsforbud: 
Her afvikles stævnet inden for det gældende 
forsamlingsforbud på 500 personer. Der må 
fortsat gerne køres i loops.  
 

2. Ordningen for arrangementer med stå-
ende publikum 
Her er der tale om de lidt større stævner. Der 
må være sektioner á hhv. 500 eller 1000 
personer (indendørs vs. udendørs) og i alt 
max. hhv. 3000 og 5000 deltagere pr. dag 
(indendørs vs. udendørs).  

 
3. Ordningen for større arrangementer med 

siddende publikum (’superligaordningen’) 
Her er der tale om de helt store stævner 
med mange tilskuere. Der må være sektio-
ner á 1000 personer, og der er ikke noget 
øvre loft på det totale antal deltagere i arran-
gementet. 

 
Læs flere detaljer om de tre ’modeller’ samt konkrete 
råd til stævneafvikling under afsnittet ’ridestævner’ 
længere nede i dokumentet. 
 
Læs de gældende retningslinjer for større arrange-
menter pr. 1. august.  
 

 
01/08-2021 

 
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 

 
08/12-2020 

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19/kulturlivet-fra-1-august
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19/kulturlivet-fra-1-august


det lokale politi. Dog kan vi ikke garantere, at alle poli-
tikredse har ressourcer til at foretage en vurdering. 
 

 
 
 
HVERDAGEN I RIDESPORTEN/KLUBBERNE: 

 

Spørgsmål  Svar  Dato for ændring 
eller tilføjelse 

1. Generelt 

 
Må vi afholde ridelejre o.l. i år? 
 

 
Ja, der må gerne afholdes både indendørs og uden-
dørs ridelejre/sommerlejre med overnatning for op til 
500 deltagere. Læs de officielle retningslinjer for som-
merlejre her.  
 
Følgende to modeller kan benyttes: 
 

1. Forsamlingsforbuddet (undtaget fra ret-
ningslinjerne for sommerlejre) 
Er der færre deltagere (inkl. arrangører, frivil-
lige, ledere, etc.) end det gældende forsam-
lingsforbud på 500 personer, er der ikke krav 
om sundhedsplan, og der skal kun fremvises 
coronapas for deltagere over 18 år (for at få 
adgang til indendørsfaciliteter). Kontrollen af 
coronapas foregår som vanligt via én daglig 
stikprøvekontrol. Læs mere om arealkrav her 
og krav til coronapas her. 
 

2. Større arrangementer (omfattet af ret-
ningslinjerne for sommerlejre) 
Er der flere deltagere end det gældende for-
samlingsforbud, skal der bl.a. udarbejdes en 
sundhedsplan (find den officielle skabelon 
her), ligesom alle personer over 16 år skal 
fremvise coronapas. Kontrollen foregår via én 
daglig stikprøvekontrol. Find alle detaljer og 
krav i retningslinjerne.   

 
Obs! Retningslinjerne er altså kun gældende, hvis der 
er flere deltagere, end det gældende forsamlingsfor-
bud tillader. Det står dog alle klubber frit for at lade sig 
inspirere af dem, selvom jeres lejre har færre end 250 
deltagere       

 

 
01/08-2021 

 
Hvornår skal der bæres mundbind?  

 
Pr. 14. juni er kravet om mundbind ophørt både uden-
dørs og indendørs.  
 

 
14/06-2021 

   

https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/COVID-19/20_04093-19%20Retningslinjer%20for%20sommeraktiviteter%20%20954506_564365_0%20(1).pdf
https://rideforbund.dk/Files/Files/PDF-filer/COVID-19/20_04093-19%20Retningslinjer%20for%20sommeraktiviteter%20%20954506_564365_0%20(1).pdf
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1264
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2021/1264
https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/arrangementer-og-forsamlinger
https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/arrangementer-og-forsamlinger


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 

 

 

RIDESTÆVNER:  

Spørgsmål  Svar  Dato for ændring 
eller tilføjelse 

1. Generelt 

 

Hvad skal vi vide om at afvikle ride-

stævner under forsamlingsforbud-

det? 

 

Det er muligt at afvikle både indendørs- og udendørs 

ridestævner, hvis man blot overholder det gældende 

forsamlingsforbud på 500 personer.  

 

Der skal ikke længere vises eller kontrolleres corona-

pas. 

 

Stævnerne kan med fordel køres i loops, så længe 

man ikke overstiger det gældende forsamlingsforbud 

på noget tidspunkt (Læs evt. efterfølgende afsnit om-

kring loops mm.). 

 

01/08-2021 

 

Hvad skal vi vide om at afvikle ride-

stævner som arrangementer med stå-

ende publikum? 

 

Det er ligeledes muligt at afvikle udendørs ridestævner 

som arrangementer med stående publikum.  

 

Udendørs: 

Her må der være sektioner á 1000 personer, dog max. 

5000 personer totalt pr. stævnedag. De væsentligste 

betingelser er følgende: 

• Der kan kun opnås adgang til stævnet ved 

fremvisning af coronapas for personer over 

16 år. 

• Der skal udarbejdes en sundhedsplan for ar-

rangementet. 

• Der er fortsat gældende areal- og afstands-

krav. Læs mere i retningslinjerne, der linkes 

til nedenfor. 

 

01/08-2021 



Indendørs: 

Her må der være sektioner á 500 personer, dog max. 

3000 personer totalt pr. stævnedag. De væsentligste 

betingelser er følgende: 

• Der kan kun opnås adgang til stævnet ved 

fremvisning af coronapas for personer over 

16 år. 

• Der skal udarbejdes en sundhedsplan for ar-

rangementet. 

• Der er fortsat gældende areal- og afstands-

krav. Læs mere i retningslinjerne, der linkes 

til nedenfor. 

OBS! Vær specielt opmærksomme på, at der ikke blot 

er tale om ’stikprøvekontrol’ af coronapasset – alle 

skal kontrolleres. Derudover skal der udarbejdes en 

såkaldt sundhedsplan for stævnet, som skal fremvise 

til politiet ved en eventuel kontrol. Find den officielle 

skabelon her. 

 

Find alle detaljer i de gældende retningslinjer for større 

arrangementer her. 

 

 

Hvad skal vi vide om at afholde ride-

stævner som større arrangementer 

med siddende publikum (superliga-

ordningen)? 

 

Ridestævner kan ydermere afholdes som større arran-

gementer med siddende publikum (superligaordnin-

gen). Her er der ikke et deltagerloft for arrangementet 

som helhed. De væsentligste betingelser er:  

 

Indendørs: 

• Der kan kun opnås adgang til stævnet ved 

fremvisning af coronapas for personer over 

16 år . 

• Tilskuere/publikum skal inddeles i sektioner á 

max 1000 personer, som i al væsentlighed er 

siddende på faste pladser med ansigterne 

rettet mod f.eks. ridebanen. 

• Der skal udarbejdes en sundhedsplan for ar-

rangementet. 

• Der er fortsat gældende areal- og afstands-

krav. Læs mere i retningslinjerne, der linkes 

til nedenfor. 

 

Udendørs: 

 

01/08-2021 

https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/arrangementer-og-forsamlinger
https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/arrangementer-og-forsamlinger
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19/kulturlivet-fra-1-august
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19/kulturlivet-fra-1-august


• Ved flere end 2000 personer, kan der kun op-

nås adgang til stævnet ved fremvisning af co-

ronapas for personer over 16 år  

• Er der færre end 2000 personer, er der ikke 

krav om coronapas. 

• Der skal udarbejdes en sundhedsplan for ar-

rangementet. 

• Der er ikke længere areal- og afstandskrav.  

 

OBS! Vær specielt opmærksomme på, at der ikke blot 

er tale om ’stikprøvekontrol’ af coronapasset – alle 

skal kontrolleres. Derudover skal der udarbejdes en 

såkaldt sundhedsplan for stævnet, som skal fremvise 

til politiet ved en eventuel kontrol. Find den officielle 

skabelon her. 

 

Find alle detaljer i de gældende retningslinjer for større 

arrangementer her. 

 

Hvad betyder det i praksis, at delta-

gerne ’i væsentlighed’ skal være sid-

dende ved de store arrangementer? 

 

Med de nye retningslinjer er der desværre ikke fulgt en 

opdateret definition af begrebet ’i væsentlighed’, så 

derfor henviser vi til den officielle definition fra co-

ronasmitte.dk, der var gældende sidste år: 

 ”Det betyder, at personerne skal være placeret på 

samme måde som fx på et stadion eller i en teatersal 

eller biograf. Det vil sige, at personerne sidder ned ved 

siden af hinanden på faste pladser med retning mod 

f.eks. en scene eller en sportsbane. Det gælder også, 

hvis personerne fordeles på fx flere tribuner rundt om 

en scene eller en sportsbane, hvor man på de enkelte 

tribuner sidder ned på faste pladser med retning mod 

scenen eller sportsbanen. Det vil være en konkret vur-

dering, om deltagerne i et arrangement i al væsentlig-

hed sidder ned. Det er i den vurdering det helt klare 

udgangspunkt, at langt hovedparten af de tilstedevæ-

rende skal sidde ned under hele arrangementet bort-

set fra, når man fx skal på toilettet, når man ankommer 

til eller går fra sin faste plads, og når man helt kortva-

rigt henter fx drikkevarer i en bar.” 

 

21/05-2021 

2. Stævneafvikling 

https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/arrangementer-og-forsamlinger
https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/arrangementer-og-forsamlinger
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19/kulturlivet-fra-1-august
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19/kulturlivet-fra-1-august


 

Kan I give eksempler på, hvordan 

man kan dele sit arrangement op ift. 

forsamlingsforbuddet? 

 

1. Man kan have max. 500 personer i alt til stede sam-

tidig. 

2. Man kan dele sit arrangement op i loops af 500 per-

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

gørende, at der ikke på noget tidspunkt er forsamlet 

flere end 500 personer samtidig.  

 

01/08-2021 

 

Skal dommere, frivillige, officials etc. 

fremvise gyldigt coronapas ved stæv-

ner? 

 

Nej, disse er undtaget fra kravet om fremvisning af gyl-

digt coronapas. 

 

06/05-2021 

 

Hvilke regler gælder for cam-

ping/overnatning? 

 

Hvis man ønsker at tilbyde overnatning/camping, bør 

man overholde Sundhedsstyrelsens generelle anbefa-

linger om afstand og hygiejne. 

Derudover bør man også være opmærksom på Sund-

hedsstyrelsens gode råd om socialt samvær i en tid 

med COVID-19. 

 

27/04-2021 

 

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 

 

Hvem har ansvaret for, at stævnet 

overholder de gældende restriktio-

ner? 

 

Det vil altid være klubbens/stævnearrangørens ansvar 

at sikre sig, at alle gældende restriktioner overholdes. 

Derfor kan man som arrangør ikke forvente, at ens di-

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

nets propositioner godkendes.  

 

11/3-2021 

 
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 

 
26/02-2021 

https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Generelle-raad
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Socialt-samv%C3%A6r/Socialt-samvaer.ashx?la=da&hash=277413A91646A1DA59561A6264875AA1F1A0E1CA
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Socialt-samv%C3%A6r/Socialt-samvaer.ashx?la=da&hash=277413A91646A1DA59561A6264875AA1F1A0E1CA
https://www.sst.dk/-/media/Udgivelser/2020/Corona/Socialt-samv%C3%A6r/Socialt-samvaer.ashx?la=da&hash=277413A91646A1DA59561A6264875AA1F1A0E1CA


tilstede 
- 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 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 

 
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 

 


