
SVAR PÅ JERES OFTEST STILLEDE SPØRGSMÅL PR. 18. JANUAR 2022 
 
Brug af mundbind og visir 
 

Spørgsmål Svar Dato for ændring 
eller tilføjelse 

 
Hvilke regler gælder ift. brug af 
mundbind eller visir? 

 
Der er krav om, at alle over 12 år bærer mundbind el-
ler visir, når man opholder sig på en indendørs 
idrætsfacilitet (ridehaller, stalde, rytterstuer osv.). 
Dette gælder foreløbigt frem til den 31. januar. 
 

 
18/01-2022 

 
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, 
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. 
 

 
22/12-2021 

 
 
Stævner & arrangementer 
 

Spørgsmål Svar Dato for ændring 
eller tilføjelse 

 
Må der være tilskuere til vores in-
dendørs stævner? 
 

 
Ja, det må der gerne. Der kan være helt op til 3 x 500 
betalende og siddende tilskuere opdelt i adskilte sek-
tioner til indendørs idrætsarrangementer. Her er der 
krav om mundbind eller visir (dog ikke, når man sid-
der ned), og der skal fremvises coronapas for perso-
ner på 15 år og derover. Er der flere end 500 

 
18/01-2022 
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tilskuere, skal der udarbejdes en såkaldt sundheds-
plan, som skal kunne fremsendes efter anmodning fra 
det lokale politi.    
 
Læs mere i Kulturministeriets Q&A om de gældende 
restriktioner og anbefalinger på kultur-, idræts- og for-
eningsområdet her. 
 

 
Må der være tilskuere til vores uden-
dørs stævner? 
 

 
Ja, det må der gerne. Der er ikke noget tilskuerloft 
udendørs, men tilskuerne skal i det væsentlige sidde 
ned. Derudover skal der benyttes mundbind eller visir 
samt fremvises coronapas (personer på 15 år og 
over), hvis man skal benytte tilstødende indendørsfa-
ciliteter såsom cafeteria, toilet, ridehal, etc.  
 
Læs mere i Kulturministeriets Q&A om de gældende 
restriktioner og anbefalinger på kultur-, idræts- og for-
eningsområdet her. 
 

 
18/01-2022 

 
Coronapas  
 

Spørgsmål Svar Dato for ændring 
eller tilføjelse 

 
Hvornår skal der fremvises corona-
pas? 
 

 
Se ovenstående afsnit omkring stævner.  
 

 
18/01-2022 

 
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 

 
26/11-2021 
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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. 

 

• Efter tidligere smitte: Er du tidligere smittet 
med COVID-19 og har fået taget en positiv 
PCR-test, der er højest 11 dage til 5 måne-
der gammel, vil du også have et gyldigt co-
ronapas. 
 

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

 
 
 
 

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

