
 

 

 

     8. juli 2020 

Q/A – spørgsmål vedr. idræt 
  

Hvem henvender jeg mig til, hvis jeg har specifikke spørgsmål til retningslinjer i min idrætsgren? 

- Som udgangspunkt skal du rette henvendelse til dit specialforbund, som står for at lave specifikke 

retningslinjer for lige netop den idrætsgren som forbundet repræsenterer. Det kan også være en 

landsorganisation eller brancheorganisation fx inden for fitness og dans. 

 

Må alt idræt holdes åbent nu? 

- Ja, alle idrætsgrene har lov til at holde åbent. Se de generelle retningslinjerne for hhv. indendørs og 

udendørs idræt, og se også evt. nærmere anbefalinger eller lignende for din idrætsgren ved din 

idrætsgrens forbund eller lignende organisation.  

 

Hvem må afholde idrætsstævner/arrangementer/konkurrencer? 

- Alle må som udgangspunkt afholde idrætsstævner/arrangementer/konkurrencer.  

 

Hvor mange udøvere må der deltage til idrætsstævner/arrangementer/konkurrencer?  

- Hvis udøverne er amatører må der alt i alt samles op til 100 personer samtidig.   

o Dette betyder, at det samlede antal deltagere til fx et ridestævne, kapsejladser eller et 

fodboldstævne for børn må ikke overstige det gældende forsamlingsforbud, og deltagerne i 

den pågældende aktivitet kan således ikke forsamles i et antal højere end 

forsamlingsforbuddet samtidig. Det betyder, at det er muligt at arrangere tidsforskudt, sådan 

at der på intet tidspunkt er mere end 100 personer til stede samtidig. Fx kan cykelløb, 

motionsløb, ridestævne, kapsejlads mv. afvikles, så der om formiddagen max er 100 

personer (udøvere, frivillige, dommere m.v.) som herefter tager hjem, hvorefter andre 100 

personer deltager i stævnet, løbet mv. om eftermiddagen. For yderligere information se 

retningslinjer for udendørs og indendørs idræt. 

o Det er også tilladt at være fx 70 udøvere og 30 tilskuere samlet. (For arrangementer med 

siddende publikum, se spørgsmål nedenfor og Retningslinjer for genåbning af 

kulturproduktioner og kulturarrangementer med siddende publikum) 

- Hvis udøverne er professionelle må der alt i alt samles op til 500 personer.  

o Professionelle udøvere er undtaget fra forsamlingsforbuddet på 100 personer, dog kan der 

maksimalt samles op til 500 personer. Se ”Retningslinjer for afvikling af professionel idræt i 

Danmark” for nærmere information. 
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Hvem kvalificerer som professionelle? 

- Som udgangspunkt er de to øverste rækker inden for fodbold mænd, den øverste række inden for 

fodbold damer, den øverste række inden for håndbold mænd, den øverste række inden for håndbold 

kvinder, den øverste række inden for ishockey mænd, den øverste række inden for badminton, trav- 

og galopløb på de 9 væddeløbsbaner udøvet af kuske og ryttere med professionel licens samt øvrige 

professionelle idrætter, hvor hovedparten af udøverne lever af indtægter fra deres idræt. 

o Hvis du er i tvivl, kan du kontakte DIF og Team Danmark, da DIF og Team Danmark definerer, 

hvem der er professionelle.  

 

Må man dele udendørsarealer op i felter, så man kan være flere end 100 udøvere samlet? (amatører) 

- Hvis der er tale om en træningssession, kan udendørsarealer opdeles i mindre felter med afsæt i 

Sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger om afstand. På denne måde kan flere end 100 

personer deltage i træningsaktiviteter på samme tid. Udendørs aktiviteter kan foregå i grupper af 

maksimalt 100 personer (inkl. træner og lignende), som holdes adskilt. For yderligere information se 

retningslinjer for udendørs idræt. 

 

Hvor mange tilskuere må der være til et idrætsstævne/arrangement/konkurrence? 

- Hvis tilskuerne er stående må der være op til 100 personer til det samlede arrangement dvs. 100 

personer inklusiv tilskuerne, udøverne, dommer og andet personel. 

- Hvis tilskuerne er siddende må der være op til det 500 personer til det samlede arrangement, men 

hvor deltagerne i det væsentligste sidder ned. Det betyder 500 personer inklusiv tilskuerne, 

udøverne, dommer og andet personel. For yderligere information om arrangementer med siddende 

publikum henvises til Retningslinjer for genåbning af kulturproduktioner og kulturarrangementer 

med siddende publikum. 

 

Er Kulturministeriets retningslinjer anbefalinger eller lovpligtige? 

- Retningslinjerne på Kulturministeriets hjemmeside er vejledende og dermed anbefalinger. 

Kulturministeriet opfordrer dog til, at man forsøger at efterleve retningslinjerne så vidt muligt. 

- Det lovpligtige, der fremgår af Kulturministeriets retningslinjerne, vedrører arealkrav fsva. indendørs 

idræt og deltagerbegrænsninger for udøvere og tilskuere, hvilket fremgår af forsamlingsforbuds 

bekendtgørelsen og bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger. 

- Hvis du er tvivl om hvad der er lovpligtigt, så kontakt din idrætsforbund eller organisation.  

 

Må alle idrætsfaciliteter så som haller, klubhuse mv. holdes åbent? 

- Alle idrætsfaciliteter må holdes åbne. Det er imidlertid op til den enkelte forening eller facilitet at 

beslutte om, og hvordan man vil åbne. For retningslinjerne for brugen af idrætsfaciliteter henvises til 

Kulturministeriets generelle retningslinjer for inden- og udendørs idræt samt det relevante 

specialforbunds retningslinjer.  
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Må friluftsbade, udendørs swimmingpools mv. holde åbent? 

- Ja det må de gerne. For ydereligere information se Retningslinjer for genåbning af udendørs idræts- 

og foreningsliv. 

 

Er det lovligt for en netcafé, en keramikcafé, et kasino, et badeland og lignende at holde åbent?  

- Ja dette er lovligt. For yderligere information se retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og 

foreningsliv, samt idræts- og fritidsfaciliteter. 

- Virksomheder med konkrete spørgsmål kan henvises til Erhvervsstyrelsen og virksomhedsguiden.dk. 

 

Kan et idrætsstævne/arrangement/konkurrence indrettes som en ”loop”/tidsforskudt ordning? 

- Det er lovligt at samles op til 100 personer samtidigt. Det betyder, at det er muligt at arrangere 

tidsforskudt, sådan at der på intet tidspunkt er mere end 100 personer til stede samtidig. Fx kan et 

ridestævne, cykelløb osv. afvikles, så der om formiddagen deltager max 100 personer, som herefter 

tager hjem, hvorefter andre 100 personer deltager i stævnet, løbet mv. om eftermiddagen. 

- Såfremt der er tale om et idrætsstævne/arrangement/konkurrence med publikum, kan der 

maksimalt tillades op til 500 siddende publikum til det enkelte stævne, når disse i det væsentlige 

sidder ned. Der gælder dog en absolut grænse på 500 personer for det samlede arrangement dvs. 

inklusiv deltagerne. 

 

Kan et idrætsstævne/arrangement/konkurrence afholdes med flere end 100 deltagere, hvis arrangementet 

afholdes udendørs med betydelig geografisk spredning mellem deltagerne? 

- Ja, såfremt deltagerne ikke befinder sig på samme sted samtidigt og aktiviteten er udendørs. Det vil 

f.eks. kunne omfatte kapsejladser og lignende større arrangementer på havet, hvor deltagerne 

sejler i mindre grupper med i almindelighed betydelig afstand mellem bådene. Det vil endvidere 

som udgangspunkt omfatte golfturneringer, orienteringsløb og lignende arrangementer med stor 

geografisk spredning mellem de enkelte deltagere eller mellem de enkelte mindre grupper af 

deltagere. Den geografiske spredning mellem deltagerne skal opretholdes gennem hele 

arrangementet. 

- Det vil endvidere ikke i sig selv være nok til, at forsamlingsforbuddet ikke gælder, at et arrangement 

er opdelt i sektioner ved brug af f.eks. hegn. En festival med flere end 100 personer til stede 

samtidig vil således eksempelvis ikke være et lovligt arrangement alene af den grund, at festivallen 

med et hegn opdeles i områder med 100 eller færre personer i hvert område. I ovenstående 

tilfælde befinder personerne, der deltager i arrangementet, sig stadig samme sted.  

- Der må under alle omstændigheder ikke deltage flere end 500 personer til et arrangement, jf. 

bekendtgørelsen om forbud mod større forsamlinger. 
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