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Hvilke datoer i planen for  
genåbning af Danmark er  
relevante for hundesporten? 

• 21. april åbnes indendørsidræt for børn og unge under 18 år  
(uden coronapas) samt for ældre over 70 år (med coronapas). 
• 6. maj åbnes indendørsidræt for voksne fra 18-69 år  
(med coronapas) 
• 21. maj åbnes resterende idræts-, fritids- og foreningsaktivitet- 
er (med coronapas), som ikke er åbnet før. 
Læs mere i den politiske rammeaftale for genåbning af Danmark her: 
https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-
danmark.pdf 

21/4-2021 

Hvilket forsamlingsloft er pt. 
gældende for indendørs  
hundesport i foreningsregi? 

Det generelle forsamlingsloft indendørs er på 10 personer.  
Dog er der en undtagelse for indendørs organiserede idræts- og foreningsaktiviteter, 
hvor følgende lofter er gældende: 

• Børn og unge under 18 år: 25 personer 

• Ældre over 70 år (med krav om coronapas): 10 personer 
Vær opmærksom på, at voksne mellem 18-69 år er ikke omfattet af  
genåbningen af indendørsidræt pr. 21. april. 

21/4-2021 

Hvilket forsamlingsloft er pt. 
gældende for udendørs  
hundesport i foreningsregi? 

Forsamlingsloftet udendørs er på 50 personer – dette gælder i samfundet  
generelt og i forbindelse med udendørs idræts- og foreningsaktiviteter. 

21/4-2021 

Hvem skal hhv. fremvise og  
kontrollere coronapas i forb.  
med indendørs hundesport? 

På nuværende tidspunkt kender vi desværre ikke de fulde retningslinjer for  
brug af coronapas i idræts- og foreningslivet. Her er, hvad vi ved pt.: 

• Personer over 70 år skal fremvise coronapas pr. 21. april.  

• Ansvaret for at tjekke passet ligger hos den enkelte forening eller  
facilitetsejer. DKK opfordrer til, at det i praksis er den enkelte træner/ 
arrangør, der tjekker for et gyldigt coronapas.  
Er der ingen træner, kan man (formentlig) kontrollere hinanden, men det  
vil være kredsen/klubben eller facilitetsejeren, der er ansvarlig ved evt.  
manglende kontrol. 

• Derudover er der ikke krav om coronapas for trænere eller såkaldte  
nødvendige voksne (f.eks. forældre, der hjælper et barn). 

Vi forventer at kunne komme med yderligere detaljer, når der foreligger flere  
detaljer fra myndighederne. 
 

21/4-2021 

Er der krav om fremvisning af  
negativ Covid-19-tests/ 
coronapas for at måtte  
deltage i udendørs  
hundesportsaktiviteter i  
foreningsregi? 

Nej, der er ingen krav i forbindelse med udendørs idræts- og  
foreningsaktiviteter. 

21/4-2021 

Må der afvikles træning/ 
undervisning i privat regi 
udendørs? 

Ja, der må der gerne afvikles træning og undervisning udendørs, såfremt 
forsamlingsloftet for udendørs idræts- og foreningsaktiviteter på 50 personer 
overholdes. 

21/4-2021 

https://www.stm.dk/media/10258/rammeaftale-om-plan-for-genaabning-af-danmark.pdf
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Må der afvikles træning/ 
undervisning i privat regi  
indendørs? 

Ja, det må der gerne, såfremt deltagerne enten er under 18 år eller over 70 år. Træner. 
Se i øvrigt detaljer om forsamlingsloft og coronapas for aldersgrupperne  
herover. 

21/4-2021 

Må der afvikles konkurrencer  
og udstillinger udendørs? 

Ja, det er pt. tilladt at afholde konkurrencer og udstillinger udendørs, såfremt 
forsamlingsloftet på 50 personer overholdes. Se konkrete råd til  
aktivitetsafvikling længere nede i dokumentet. 
 

21/4-2021 

Må der afholdes konkurrencer  
og udstillinger indendørs? 

Ja, dog kun for børn og unge under 18 år eller ældre over 70 år – her gælder  
reglerne, at man må være hhv. 25 og 10 personer til stede af gangen. 

21/4-2021 

Må der være publikum til  
stede ved træning og  
konkurrencer? 
 

Nej, på nuværende tidspunkt er det kun fodbold, der er omfattet af den  
såkaldte superliga-ordning. Det betyder, at det ikke er muligt at have siddende 
publikum op til 500 personer. Vi afventer dog stadig en udmelding fra  
regeringens hurtigtarbejdende ekspertgruppe, der medio april skulle have 
offentliggjort en plan for, hvordan man kan afvikle større kultur- og 
idrætsarrangementer. 

21/4-2021 

Hvor stor afstand skal man  
holde til hinanden under  
træning? 

Sundhedsmyndighederne anbefaler, at man så vidt muligt holder 1 meters  
afstand til hinanden.  
Dog lyder anbefalingen fortsat på 2 meter, når man laver aktiviteter i  
bevægelse. 

21/4-2021 

Kan politiet forhåndsgodkende 
et arrangement? 

Nej, men DKK anbefaler alligevel, at man som arrangør kontakter sin lokale  
politikreds ved planlægning af et større arrangement – primært fordi vi har  
erfaret, at de enkelte politikredse kan tolke endog meget forskelligt på de  
samme retningslinjer. Derfor kan det give mening at få en konkret vurdering  
fra det lokale politi. Vær dog opmærksom på, at det langt fra er alle  
politikredse, der ønsker at give en sådan vurdering. 

08/12-2020 

Må der afvikles flere trænings- 
hold ad gangen på samme  
område, hhv. indendørs og  
udendørs? 

Ja, det må man gerne, så længe det sikres, at det gældende forsamlingsforbud 
overholdes, samt at der er tilstrækkelig og tydelig markeret afstand mellem  
holdene. Her er anbefalingen mindst 2 meter mellem hver bane/ 
træningsområde. Områderne kan med fordel afmærkes vha. kegler, plastic-/ 
minebånd o.l. Når man afvikler flere hold af gangen, gælder forsamlingsloftet  
pr. hold. 

21/4-2021 

Hvem er undtaget fra loven  
om brug af mundbind? 

Ifølge Sundhedsstyrelsen kan følgende personer undtages fra loven om brug  
af mundbind: 

• Børn under 12 år 

• Personer med fysiske eller mentale forhold, som forhindrer korrekt brug  
eller forhindrer udførelse af vigtige funktioner, f.eks. mundbetjent  
kørestol. 

• Personer som har betydeligt ubehag ved brug af mundbind, f.eks.  
personer med hudsygdom, vejrtrækningsbesvær eller angst. 

Dog skal det bemærkes, at det er tilladt for en arrangør af et givent  
arrangement at skærpe kravet til brug af mundbind og kræve, at alle deltagere af 
arrangementet skal benytte mundbind (f.eks. under aktivitet ved HTM- 
konkurrence eller i udstillingsringen, uanset at man ellers er undtaget fra brug  
af mundbind. Det kan sammenlignes med deltagelse i et cykelløb, hvor  
arrangøren har indskærpet, at alle deltagere skal benytte cykelhjelm under  
løbet for at få lov at deltage (selv om brug af hjelm ved cykling i samfundet  
generelt ikke er påbudt ved lov).  
Læs evt. mere her: 

21/4-2021 



 
https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Mundbind-og-barrierer 

Skal man kunne dokumentere, at man 
er undtaget fra loven om brug af 
mundbind? 

Nej, det skal man ikke ifølge Sundhedsstyrelsen: 
”Der skal ikke forelægges dokumentation, som f.eks. en lægeerklæring, for at  
en person af den ene eller anden grund ikke kan anvende mundbind eller visir, og der 
skal ikke påkræves et krav om dette, hverken i kollektiv transport, på  
restauranter, butikker mv.” 

04/11-2020 

 
 
  

 

https://www.sst.dk/da/corona/Forebyg-smitte/Mundbind-og-barrierer

