
SVAR PÅ JERES OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL PR. 22. DECEMBER 2021 
 
Idrætsaktiviteter i juleferien 
 

Spørgsmål Svar Dato for ændring 
eller tilføjelse 

 
hvilke slags indendørs idrætsaktivi-
teter det konkret er, man opfordrer 
folk til ikke at deltage i frem til 5. ja-
nuar? 
 

 
I den nye Q&A uddyber Kulturministeriet, at opfordrin-
gen om ikke at deltage i indendørs idrætsaktiviteter er 
møntet på indendørs træninger, stævner, camps, tur-
neringer, kampe mv., men at den ikke omhandler indi-
viduelle eller selvorganiserede aktiviteter. Det vil sige, 
at opfordringen ift. ridesporten omfatter eksempelvis 
elevskoleundervisning, ridestævner, ridelejre mv., 
men at den ikke omfatter enkelte rytteres ridning/træ-
ning/undervisning etc., så længe man samtidig tager 
hensyn til anbefalingerne om at bremse smittespred-
ning.  
 
Der er tale om en opfordring fra Epidemikommissio-
nen og ikke et påbud. 
 
Læs evt. mere i Kulturministeriets Q&A her. 
 

 
22/12-2021 

 
 
Brug af mundbind og visir 
 

Spørgsmål Svar Dato for ændring 
eller tilføjelse 

 
Hvilke regler gælder ift. brug af 
mundbind eller visir? 

 
Der er indført krav om, at alle over 12 år bærer mund-
bind eller visir, når man opholder sig på en indendørs 
idrætsfacilitet (ridehaller, stalde, rytterstuer osv.). 
Dette gælder foreløbigt frem til den 17. januar. 
 

 
22/12-2021 

 
Hvilke undtagelser er der? 
 

 
Der gælder en række undtagelser fra kravet om brug 
af mundbind eller visir indendørs. Her har vi listet de 
væsentligste: 
 

• Personer, der sidder ned. 

• *Udøvere – eksempelvis en rytter - under 
selve udøvelsen af den pågældende idræts- 
eller foreningsaktivitet. 

• *Medarbejdere – eksempelvis en underviser 
– under selve undervisningen, men ikke før 
og efter. 

• Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fy-
siske eller mentale svækkelser eller andet, 

 
22/12-2021 

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


der gør, at de hverken er i stand til at bære 
mundbind eller visir. 

 
*Det vil altså sige, at man som rytter er undtaget fra at 
bruge mundbind, mens man rider, og det samme er 
en eventuel træner/underviser, mens undervisnin-
gen/træningen finder sted. 
 
Læs mere om kravene til brug af mundbind i Kulturmi-
nisteriets Q&A om de gældende restriktioner og anbe-
falinger på kultur-, idræts- og foreningsområdet her. 
 

 
 
Stævner & arrangementer 
 

Spørgsmål Svar Dato for ændring 
eller tilføjelse 

 
Må vi afholde indendørsstævner un-
der de gældende restriktioner og an-
befalinger? 
 

 
Ja, det er ikke ulovligt. Dog anbefaler myndighederne 
– på opfordring fra Epidemikommissionen - at man 
frem til den 5. januar ikke deltager i indendørs idræts-
aktiviteter såsom træninger, stævner, camps, turne-
ringer, kampe mv. 
 
Derfor; hvis I som klub vælger at gennemføre et in-
dendørsstævne i juleferien, så anbefaler DIF og DGI 
under alle omstændigheder at gøre det på en måde, 
så aktiviteten bliver afviklet under hensyntagen til 
myndighedernes overordnede intention: At danskerne 
begrænser deres sociale kontakter i juleferien. 
 

 
22/12-2021 

 
Kan vi søge kompensation, hvis vi 
vælger at aflyse vores stævne under 
de gælde restriktioner og anbefalin-
ger? 
 

 
Ja, som klub kan I søge om kompensation for mi-
stede indtægter, hvis I vælger at aflyse planlagte akti-
viteter – eksempelvis et stævne - i juleferien, da folke-
tingets partier har afsat 20 millioner kroner til dette 
formål. Læs mere her. 
 

 
22/12-2021 

 
Må der være tilskuere til vores stæv-
ner? 
 

 
Frem til den 17. januar 2022 lukkes der ned for tilsku-
ere ved en lang række arrangementer og begivenhe-
der i kultur- og idrætslivet, herunder idrætsarrange-
menter med betalende tilskuere. Det er vores vurde-
ring, at netop denne restriktion ikke er relevant for 
stævner i ridesporten i den pågældende periode, da 
der typisk ikke er betalende tilskuere ved de stævner, 
der ligger i perioden.  
 

 
22/12-2021 

  
Det er ikke ulovligt, men myndighederne anbefaler 
dog, at arbejdspladser aflyser større sociale 

 
09/12-2021 

https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19
https://kum.dk/aktuelt/covid-19/kulturlivet-under-covid-19
https://www.dif.dk/nyheder/2021/12/kompensation-til-idraetten


Må vi som klub afholde sociale ar-
rangementer såsom julefrokoster og 
juleafslutninger? 
 

arrangementer, og samme anbefaling kan man med 
fordel følge i klubberne. Vi anbefaler, at den enkelte 
klub foretager en individuel vurdering med baggrund i 
blandt andet pladsforhold, antal deltagere, aktivite-
tens form, smitteforebyggende tiltag etc. 
  

 
Coronapas  
 

Spørgsmål Svar Dato for ændring 
eller tilføjelse 

 
Hvornår skal der fremvises corona-
pas? 
 

 
Indtil den 19. december skulle betalende tilskuere 
over 15 år som de eneste vise gyldigt coronapas ved 
stævner. Som følge af de nye restriktioner er der dog 
lukket ned for betalende tilskuere frem til den 17. ja-
nuar, og derfor er coronapasset ikke aktuelt i forbin-
delse med stævner pt.  
 

 
22/12-2021 

 
Skal ryttere/udøvere fremvise gyldigt 
coronapas ved stævner? 
 

 
Nej. 

 
12/11-2021 

 
Skal dommere, frivillige, officials etc. 
fremvise gyldigt coronapas ved 
stævner? 
 

 
Nej. 

 
12/11-2021 

 
Skal der fremvises coronapas i in-
dendørs cafeterier? 
 

 
Pr. 12. november skal personer på 15 år og over vise 
coronapas på indendørs serveringssteder, hvilket 
også omfatter indendørs cafeterier.  
 

 
12/11-2021 

 
Hvad er et gyldigt coronapas? 
 

 
Ved coronapas forstås dokumentation for én af føl-
gende:  

• Efter vaccination: Du vil have et gyldigt co-
ronapas fra 14 til 42 dage efter din første 
vaccination. Derudover vil du have et gyldigt 
coronapas umiddelbart efter, at du er færdig-
vaccineret, hvis dit vaccinationsforløb kræver 
flere doser. Hvis dit vaccinationsforløb alene 
består af én dosis, vil dit coronapas være 
gyldigt efter 14 dage. 
 

• Efter negativ test: Du vil også have et gyldigt 
coronapas, hvis du har fået foretaget en ne-
gativ test, der for PCR-test er højst 72 timer 
og for hurtigtest (antigentest) højst 48 timer 
gammel. 

 

 
26/11-2021 



• Efter tidligere smitte: Er du tidligere smittet 
med COVID-19 og har fået taget en positiv 
PCR-test, der er højest 14 dage til 6 måne-
der (180 dage) gammel, vil du også have et 
gyldigt coronapas. 
 

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

 
 
 
 

https://coronasmitte.dk/spoergsmaal-og-svar-om-covid-19/generelt-om-coronapas

