Hvor mange deltagere/tilskuere må der være
til idrætsbegivenheder?
Det er igen muligt at arrangere større sportsbegivenheder, ligesom forældre kan se på, når
børnene træner. Reglerne er dog forskellige afhængige af den enkelte situation – få
overblikket her.

DIF´s corona-taskforce har lavet en oversigt over de forsamlingsforbud, der
gælder i idrættens verden nu og her.
Sidst i skemaet finder du links til de relevante bekendtgørelser, vejledninger mv.
og man er som altid velkommen til at kontakte taskforcen på corona@dif.dk,
hvis du har spørgsmål.

INDENDØRS

•

Siddende publikum
1 - 50/100 personer

•

Det “almindelige”
forsamlingsforbud

F.eks. almindelig
træning
og konkurrencer

Forsamlingsforbud
på 50 personer
Alle tæller med i de
50 personer, dvs.
også udøvere,
trænere, dommere
mv.

Coronapas: Ja, for
udøvere og publikum fra
18 år og derover.

UDENDØRS

•

•

Forsamlingsforbu
d på 100
personer
Alle tæller med i
de 100 personer,
dvs. også
udøvere, trænere,
dommere mv.

Coronapas: Nej
Mundbind: Nej

Mundbind: Ja
Siddende publikum
51/101 - 500 personer

Tilskuere til
idrætsevents samt

•

Alle tæller med i de
max 500 personer,
dvs. også udøvere,
trænere, dommere,

•

Alle tæller med i
de max 500
personer, dvs.
også udøvere,
trænere,

faglige
arrangementer/møder
.

•

F.eks.
idrætskonkurrencer
med 50 deltagere mv.
samt 450 siddende
tilskuere eller ved
generalforsamling

oplægsholder,
undervisere mv.
Skal ial
væsentlighed sidde
ned på faste pladser
med retning mod en
scene,
biograflærred,
oplægsholder, bane
eller lign.

•

dommere,
oplægsholdere,
undervisere mv.
Skal i al
væsentlighed
sidde ned på faste
pladser med
retning mod en
scene,
biograflærred,
oplægsholder,
bane eller lign.

Coronapas: Ja, for
udøvere/deltagere/tilskuer
e over 15 år

Coronapas: Nej

Mundbind: Ja

Sundhedsplan: Nej

Mundbind: Nej

Sundhedsplan: Nej
•

Siddende publikum
Mere end 500
personer

Vedrører “større
idrætsarrangementer”

•

Ubegrænset antal
tilskuere
Sektioneringer af
500 personer plus
personale
mv.

•
•

Ubegrænset antal
tilskuere
Sektionering af
500 personer plus
personale mv.

Coronapas: Ja, for tilskuere
over 15 år

Coronapas: Ja, for
tilskuere over 15 år

Fx idrætskonkurrence
med 50 deltagere mv.
samt 6 x 500
siddende tilskuere

Mundbind: Ja

Mundbind: Nej

Sundhedsplan: Ja

Sundhedsplan: Ja

Stående publikum

IKKE TILLADT

0-100: Tilladt efter det
”almindelige”
forsamlingsforbud

Primært relevant ved
koncerter,
enkeltstående
udendørs
konkurrence (ikke
stævne) og
storskærmsarrangementer og
lignende

(Undtagelse: det
almindelige
forsamlingsforbud på 50
personer)

101-2.000: Max 2.000
tilskuere i sektioner af
200 personer
Coronapas: Ja, for
tilskuere over 15 år (ved
+100 personer)
Mundbind: Nej
Sundhedsplan: Ja, for
arrangementer over 500
personer

Model for afvikling
af udendørs
motionsevents

Primært relevant ved
afvikling af
arrangement med
mere end 500 aktive
på samme tid. Ellers
gælder det
almindelige
forsamlingsforbud,
herunder mulighed for
sektionering og
tidsforskudte
arrangementer med
maks. 100 personer
på samme tid og
samme sted. Max 500
personer samtidig.
Model for
idrætsstævner

IKKE TILLADT

Max 3.000 personer
samtidig: Sektioner af
max 150 personer.

Coronapas: Ja, for
personer over 15 år
Mundbind: Nej
Sundhedsplan: Ja, for
events over 500
personer

Den bedste mulighed pt. for at afholde idrætsstævner
er efter reglerne i det almindelige forsamlingsforbud,
dvs. ved at benytte muligheden for tidsforskudte
arrangementer samt sektionering.

•

NYTTIGE LINKS
•
•
•
•
•

Se bekendtgørelsen vedr. brug af
idrætslokaler HER
Se bekendtgørelsen for større
arrangementer HER
Se bekendtgørelsen for
”konferencereglen” HER
Se Erhvervsstyrelsens retningslinjer for
konferencer HER
Hent skabelon til sundhedsplan HER
Se Kulturministeriets FAQ HER

