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Indstilling fra Epidemikommissionen 

Emne Genåbning af fodboldkampe med tilskuere i 3F Superligaen, NordicBet ligaen og 
Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division (kvinder og herrer), 
finalen i Sydbank Pokalen og Kvindepokalfinalen samt A-landskampe (kvinder 
og herrer) samt ottendedelsfinalen i EM i fodbold i Parken den 28. juni 2021. 

Anmodende minister Kulturministeriet og Sundhedsministeriet 
Andre relevante 
ministerier 

-

Problemstilling Som følge af Aftale om udmøntning af genåbning pr. 21. april 2021 af 15. april 
2021 skal der per 21. april 2021 ske en genåbning af fodboldkampe med tilskuere 
i 3F Superligaen, NordicBet ligaen og Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) 
og 2. division (kvinder og herrer), finalen i Sydbank Pokalen og Kvindepokalfinalen 
samt A-landskampe (kvinder og herrer) samt ottendedelsfinalen i EM i fodbold i 
Parken den 28. juni 2021. 

Epidemikommissionen anmodes om at afgive indstilling om, at der fastsættes 
regler i en ny bekendtgørelse om, at der kan genåbnes for tilskuere til 
fodboldkampe i ovennævnte ligaer. Genåbningen vil ske med klart adskilte 
sektioner af højst 500 siddende tilskuere med 1 meters afstand med egen ind- og 
udgang mv. (tilpasset superligaordning) og med krav om coronapas samt 
registrering af samtlige tilskuere med henblik på understøttelse af 
smitteopsporingen. 

Epidemikommissionen anmodes endvidere om at afgive indstilling om, at der 
fastsættes regler i en ny bekendtgørelse om, at den ansvarlige for 
fodboldkampen registrerer bestemte oplysninger, herunder oplysninger om 
tilstedeværelse og kontaktoplysninger på samtlige tilskuere, som er nødvendige 
til brug for smitteopsporingen. 

Reglerne foreslås at skulle være gældende til og med den 1. juli 2021. 

Epidemikommissionens 
indstilling 

Epidemikommissionen indstiller, 
 at der fastsættes regler i en ny bekendtgørelse om, at der kan genåbnes 

for tilskuere til fodboldkampe i 3F Superligaen, NordicBet ligaen og 
Gjensidige Kvindeligaen, 1. division (kvinder) og 2. division (kvinder og 
herrer), finalen i Sydbank Pokalen og Kvindepokalfinalen samt A-
landskampe (kvinder og herrer) samt ottendedelsfinalen i EM i fodbold i 
Parken den 28. juni 2021, herunder om: 

o klart adskilte sektioner af højst 500 siddende tilskuere med 1 
meters afstand med egen ind- og udgang mv. 

o krav om coronapas 
o registrering af samtlige tilskuere med henblik på understøttelse 

af smitteopsporingen. 
 at der fastsættes regler i en ny bekendtgørelse om, at den ansvarlige for 

fodboldkampen registrerer bestemte oplysninger, herunder oplysninger 
om tilstedeværelse og kontaktoplysninger på samtlige tilskuere, som er 
nødvendige til brug for smitteopsporingen. 

 at reglerne er gældende til og med den 1. juli 2021. 
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Epidemikommissionen noterer sig endvidere, at særligt sagkyndige, jf. 
sammenfatning af møde med Jens Lundgren og Michael Bang Petersen af 17. 
april 2021, vurderer, at det kunne være hensigtsmæssigt med brug af mundbind 
ved ophold andre steder end på tilskuerpladserne, herunder ifm. ind- og udgang 
til kampe. På den baggrund indstiller kommissionen, at der som ekstra 
smitteforebyggende foranstaltning indføres brug af mundbind i disse situationer. 
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