
 

 

 
 

  

 

 

 
  

  
 

   
   

 

   
  

 
   

  
 

  
 

 
      

 

 
 

  
 

 

 

 
 

 
 

  
 

   
 

 
 

    
 

 

MINISTERIET 

24. oktober 2020 

Q/A 
Med regeringens udmelding den 23. oktober 2020 forlænges de nuværende restrik-
tioner, og samtidig indføres der nye og skærpede restriktioner fra mandag den 26. 
oktober 2020 (krav om mundbind dog først fra 29. oktober 2020). Det medfører føl-
gende restriktioner og anbefalinger på kultur- og idrætsområdet: 

- Forbud mod at forsamles mere end 10 personer. 
- Der er dog en undtagelse for dette for idræts- og foreningsaktiviteter uden 

overnatning for børn og unge op til 21 år inklusiv evt. ansvarlige personer 
over 21 år, hvis dette vurderes nødvendigt for forsvarlig afholdelse af akti-
viteten. Der må maksimalt samles 50 til disse aktiviteter. 

- Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idræts-
udøvere. 

- Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsam-
lingsforbuddet på mere end 10 personer (f.eks. professionelle udøvere på en 
scene). 

- I lokaler, lokaliteter og arrangementer mv., hvor kunder, besøgende eller 
deltagere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en 
scene, biograflærred, bane eller lignende må der være op til 500 personer til 
stede. 

- Der skal bæres mundbind eller visir indendørs på kulturinstitutioner og 
idrætsfaciliteter, herunder museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, 
biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videnspædagogiske aktivitets-
centre, biografer, teatre mv. 

- Anbefaling om aflysning af arrangementer, der primært har et socialt for-
mål samt arrangementer med overnatning f.eks. kolonier, lejrskoler og stu-
dieture. 

Nedenstående er svar på en række spørgsmål om de nye restriktioner og anbefalin-
ger. Der gøres opmærksom på, at svarene er foreløbige, da der fortsat mangler den 
endelige formulering i lovgivningen. Kulturministeriet opdaterer løbende med nye 
spørgsmål. 

Mundbind og visir 
Hvornår skal man bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitu-
tioner og i idrætsfaciliteter? 
Det er fra torsdag 29. oktober 2020 påkrævet at personer på 12 år og derover skal 
bære mundbind eller visir ved besøg på indendørs kulturinstitutioner og idrætsfa-
ciliteter. Kravet om brug af mundbind eller visir gælder både kunder, besøgende, 
tilskuere samt personale tilknyttet den pågældende idrætsfacilitet/kulturinstitu-
tion. 

For personale gælder kravet, hvis de har kontakt til kunder eller besøgende, med-
mindre personalet befinder sig bag en afskærmning eller i et lukket rum, hvortil 
kunderne ikke har adgang. 

Jour. nr. 20/04948-1 



 

  

 
    

 
 

 
   

   
  

 
  

  
  

  
 

  
    

   
  

 
  

  
  
    

  
 

 
 

 
 

  
   

 
 

  
   

   
  

  
 

   
 

  
     

    
  

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder ikke, når man sidder ned eller hvis 
mundbind eller visir ikke kan bæres grundet aktivitetens natur (f.eks. ved bad-
ning, i forbindelse med omklædning mv.). 

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder desuden ikke for optrædende og 
udøvere m.v. under en kultur- eller idrætsaktivitet. Kravet gælder dog både før og 
efter optræden og udøvelse mv. 

Erstatter kravet om brug af mundbind eller visir forsamlingsforbuddet eller af-
standsanbefalingen? 
Nej, selvom der er krav om mundbind eller visir, er anbefaling om afstand samt 
forsamlingsforbud stadig gældende. 

Skal man have mundbind på i fitnesscentret eller svømmehallen? 
Man skal have mundbind på, når man ikke udøver sin idrætsaktivitet. Der vil dog 
være en undtagelse, hvis aktivitetens natur gør det umuligt at håndtere et krav om 
mundbind. Det gælder f.eks. i forbindelse med badning eller i et omklædningsrum. 

Når man går ud af omklædningsrummet i sit idrætstøj, skal man ikke have mund-
bind eller visir på, heller ikke mellem maskinerne. Tilsvarende i en svømmehal -
når man har svømmetøj på og går til og fra bassinet, skal man ikke have mundbind 
eller visir på. Men man skal have mundbind eller visir på, når man kommer og går 
ind i omklædningen, og når man forlader stedet - eller opholder sig i fx et lounge-
område. 

Arbejdspladser 
Hvad betyder undtagelsen om ophold og færdsel på en arbejdsplads? 
Forbuddet om forsamlinger på over 10 personer gælder ikke almindelig ophold og 
færden på arbejdspladser, herunder professionelle optrædende og udøvere. Det be-
tyder, at der gerne må være mere end 10 udøvere på en scene til et teater, hvis 
disse er der som kraft af et arbejdsforhold. 

Idrætsaktiviteter 
Hvad betyder undtagelsen for idræts- og foreningsaktiviteter op til 21 år? 
Der må fortsat afholdes idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til og 
med 21 år. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle 
arrangementet forsvarligt, f.eks. til babysvømning, barn/voksen gymnastik samt en 
træner på et idrætshold. Der må derimod ikke være en større forsamling af f.eks. 
forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet med mindre de i al væsentlighed er sid-
dende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lig-
nende. I så tilfælde må der være op til 500 personer til stede alle inklusiv. 

Voksne over 21 år må ikke deltage i aktiviteter og arrangementer med over 10 per-
soner til stede, uagtet om de resterende deltagere er omfattet af undtagelsen for 
idræts- og foreningsaktiviteter børn og unge op til 21 år. Dog må der være de nød-
vendige voksne over 21 år som nævnt ovenfor. 
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Gælder undtagelsen for alle aktiviteter, hvor der er børn og unge op til 21 år til 
stede? 
Undtagelsen for afholdelse af aktiviteter for børn og unge op til 21 år gælder kun 
aktiviteter målrettet børn og unge. Det gælder således ikke, hvis børnene/de unge 
er til stede, men aktiviteten ikke er målrettet disse. I så tilfælde må der kun være 
op til 10 personer til stede på samme sted samtidig, inklusiv børn og unge. 

Må man deltage på et voksen-barn hold til en idrætsaktivitet? 
Sammen med børn og unge op til 21 år må der deltage de nødvendige voksne over 
21 til at afvikle arrangementet forsvarligt. Der må f.eks. gerne være tilknyttede 
voksne til babysvømning eller til voksen-barn gymnastik. Der må derimod ikke 
være en større forsamling af f.eks. forældre på sidelinjen til en idrætsaktivitet, med 
mindre de i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en 
scene, bane, biograflærred eller lignende. I så tilfælde må der være op til 500 perso-
ner til stede alle inklusiv. 

Er der forskel på regler ved udendørs og indendørs idræt? 
Der gælder samme regler i forhold til forsamlinger udendørs og indendørs. Der skal 
dog bæres mundbind indendørs af alle kunder, besøgende, tilskuere og personale 
samt udøvere/deltagere, som ikke udøver idrætsaktiviteten. Det gælder f.eks. udø-
vere, der mellem kampe eller træninger går rundt i en idrætshal mv. 

Må der udøves breddeidræt? 
Ja. Man må stadig træne og spille kampe for alle aldersgrupper i f.eks. håndbold, 
gymnastik og andre aktiviteter, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis 
udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der 
må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet 
forsvarligt. 

Må svømmehaller holde åbent for almindelig adgang for børn og voksne sammen? 
Ja, f.eks. svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig op-
hold og færdsel på tværs af aldersgrupper. I forbindelse med ét samlet arrange-
ment eller én aktivitet såsom holdtræning, må der maksimalt være 10 personer til 
stede. 

Må der udøves professionel idræt? 
Ja. Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsud-
øvere, herunder ligaer med professionelle atleter samt individuelle atleter på højt 
internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller 
som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en 
OL/PL-bruttogruppe. 

Tilskuere og andre, der ikke tilhører spillertruppen eller er til stede i kraft af et an-
sættelsesforhold, gælder, at de – for at kunne være over 10 personer til stede sam-
tidig – i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, 
bane, biograflærred eller lignende. 
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Må man afvikle en idrætskamp under undtagelsen for siddende publikum? 
Der må afvikles både træning og kampe med op til 10 udøvere, der ikke i al væ-
sentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane, scene, biograflær-
red eller lignende. Hvis der er tale om en arbejdsplads med professionelle idræts-
udøvere, se spørgsmål om professionel idræt. 

Må man træne i et fitnesscenter? 
Ja, f.eks. svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig udø-
velse af idræt på tværs af aldersgrupper. Almindelig ophold og træning i et fitness-
center betegnes ikke som ét samlet arrangement. Der må dog maksimalt være 10 
personer til stede til et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning. 

Hvor mange må der være til stede i en svømmehal eller i et fitnesscenter samtidig? 
Der må maksimalt være samlet 10 personer til et arrangement eller en aktivitet 
såsom holdtræning. Almindelig ophold og træning i en svømmehal eller et fitness-
center betegnes ikke som ét arrangement. Der må derfor være mere end 10 perso-
ner til stede i en svømmehal eller et fitnesscenter, hvis disse ikke er en del af 
samme arrangement. 

Foreningsaktiviteter 
Må man afholde sang og kor mv.? 
Ja. Man må stadig synge i kor mv. for alle aldersgrupper, hvis man maksimalt er 
10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op 
til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år 
til at afvikle arrangementet forsvarligt. 

Hvilke regler er musikskoler omfattet af? 
Musikskoler betegnes som en foreningsaktivitet. Idræts- og foreningsaktiviteter for 
børn og unge op til 21 år er undtaget begrænsningen på 10 personer til stede. Hvis 
udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der 
må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet 
forsvarligt. Hvis en eller flere af deltagerne er over 21 år, må man maksimalt være 
10 personer til stede. 

Må man tage på kursus på en aftenskole eller en daghøjskole mv.? 
Ja, hvis man maksimalt er 10 personer forsamlet. Man må dog være op til 500 per-
soner til stede, hvis elever og kursister i al væsentlighed er siddende på faste plad-
ser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Læreren/under-
viseren/foredragsholderen må dog stå op undervejs i undervisningen. 

Øvrige kulturarrangementer 
Må man afholde aktiviteter i forlængelse af et kulturarrangement (fx interview ef-
ter en fodboldkamp eller en "rød løber" begivenhed)? 
Ja, hvis man maksimalt forsamles 10 personer. Ved et indendørs arrangement, vil 
det desuden være påkrævet at bære mundbind eller visir ved ikke-siddende aktivi-
tet. 
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Gælder det lille forsamlingsforbud i zoologiske haver og anlæg, på museer mv.? 
Ja. Man må ikke forsamle sig i grupper på mere end 10 personer. Almindelig op-
hold eller færden i zoologiske haver og anlæg, museer, biblioteker, videnspædagogi-
ske centre mv. betragtes ikke som en forsamling. 

Kravet om brug af mundbind eller visir gælder alle ikke-siddende personer inden-
dørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Det omfatter blandt andet museer, 
idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, 
videnspædagogiske aktivitetscentre, biografer, teatre mv. 

Må amatørteater øve og optræde? 
Amatørteatre er i forbindelse med både at øve, prøver og optrædende begrænset af 
det lille forsamlingsforbud for så vidt angår de optrædende. Der må dog være op til 
500 personer til stede samlet, hvis tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste 
pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Udøverne er 
dog omfattet det lille forsamlingsforbud og må ikke overskride 10 personer. 

Må man lave udstillinger af kultur i kirker mv.? 
Folkekirken og andre trossamfund skal følge retningslinjerne for folkekirken og 
andre trossamfund for de aktiviteter, de selv arrangerer i lokaler, som de råder 
over. Hvis de lejer eller låner deres lokaler ud til andre, fx kunstforeninger, så gæl-
der retningslinjerne for de pågældende. 

Sociale og faglige arrangementer 
Skal alle sociale aktiviteter i forbindelse med idræts-, kultur- og foreningsaktivite-
ter aflyses? 
Arrangementer, der primært har et fagligt formål, bør afholdes i almindelig dags-
tid. Derudover anbefales det ikke at afholde såvel faglige som sociale arrangemen-
ter med overnatning som fx kolonier, lejrskoler og studieture. Dog kan arrange-
menter med et primært fagligt formål og overnatning undtagelsesvist finde sted, 
hvis det sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garan-
tere, at arrangementet afholdes, så det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefa-
linger om forebyggelse af smitte, herunder at tiden deltagerne er sammen begræn-
ses. Det gælder f.eks. folkehøjskoler, efterskoler og uddannelsesinstitutioner. 

Der anbefales derved ikke at aflyse teater- og biografture med fx skoleklasser, hvis 
disse indgår som et fagligt formål i undervisningen. 
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	Ja. Forsamlingsforbuddet på 10 personer gælder ikke for professionelle idrætsudøvere, herunder ligaer med professionelle atleter samt individuelle atleter på højt internationalt niveau, som hovedsageligt lever af indtægter fra deres idræt, eller som er indplaceret i en af Team Danmarks atletkategorier eller figurerer i en OL/PL-bruttogruppe.
	Tilskuere og andre, der ikke tilhører spillertruppen eller er til stede i kraft af et ansættelsesforhold, gælder, at de – for at kunne være over 10 personer til stede samtidig – i al væsentlighed skal sidde ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende.
	Der må afvikles både træning og kampe med op til 10 udøvere, der ikke i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en bane, scene, biograflærred eller lignende. Hvis der er tale om en arbejdsplads med professionelle idrætsudøvere, se spørgsmål om professionel idræt.
	Ja, f.eks. svømmehaller og fitnesscentre må fortsat holde åbent for almindelig udøvelse af idræt på tværs af aldersgrupper. Almindelig ophold og træning i et fitnesscenter betegnes ikke som ét samlet arrangement. Der må dog maksimalt være 10 personer til stede til et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning.
	Der må maksimalt være samlet 10 personer til et arrangement eller en aktivitet såsom holdtræning. Almindelig ophold og træning i en svømmehal eller et fitnesscenter betegnes ikke som ét arrangement. Der må derfor være mere end 10 personer til stede i en svømmehal eller et fitnesscenter, hvis disse ikke er en del af samme arrangement.
	Ja. Man må stadig synge i kor mv. for alle aldersgrupper, hvis man maksimalt er 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt.
	Musikskoler betegnes som en foreningsaktivitet. Idræts- og foreningsaktiviteter for børn og unge op til 21 år er undtaget begrænsningen på 10 personer til stede. Hvis udøverne og deltagerne er op til 21 år, må der være op til 50 personer til stede. Der må desuden deltage de nødvendige voksne over 21 år til at afvikle arrangementet forsvarligt. Hvis en eller flere af deltagerne er over 21 år, må man maksimalt være 10 personer til stede.
	Ja, hvis man maksimalt er 10 personer forsamlet. Man må dog være op til 500 personer til stede, hvis elever og kursister i al væsentlighed er siddende på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Læreren/underviseren/foredragsholderen må dog stå op undervejs i undervisningen.
	Ja, hvis man maksimalt forsamles 10 personer. Ved et indendørs arrangement, vil det desuden være påkrævet at bære mundbind eller visir ved ikke-siddende aktivitet.
	Ja. Man må ikke forsamle sig i grupper på mere end 10 personer. Almindelig ophold eller færden i zoologiske haver og anlæg, museer, biblioteker, videnspædagogiske centre mv. betragtes ikke som en forsamling.
	Kravet om brug af mundbind eller visir gælder alle ikke-siddende personer indendørs på kulturinstitutioner og idrætsfaciliteter. Det omfatter blandt andet museer, idrætshaller, kunsthaller, spillesteder, biblioteker, kulturhuse, zoologiske anlæg, videnspædagogiske aktivitetscentre, biografer, teatre mv.
	Amatørteatre er i forbindelse med både at øve, prøver og optrædende begrænset af det lille forsamlingsforbud for så vidt angår de optrædende. Der må dog være op til 500 personer til stede samlet, hvis tilskuere i al væsentlighed sidder ned på faste pladser med retning mod en scene, bane, biograflærred eller lignende. Udøverne er dog omfattet det lille forsamlingsforbud og må ikke overskride 10 personer.
	Folkekirken og andre trossamfund skal følge retningslinjerne for folkekirken og andre trossamfund for de aktiviteter, de selv arrangerer i lokaler, som de råder over. Hvis de lejer eller låner deres lokaler ud til andre, fx kunstforeninger, så gælder retningslinjerne for de pågældende.
	Arrangementer, der primært har et fagligt formål, bør afholdes i almindelig dagstid. Derudover anbefales det ikke at afholde såvel faglige som sociale arrangementer med overnatning som fx kolonier, lejrskoler og studieture. Dog kan arrangementer med et primært fagligt formål og overnatning undtagelsesvist finde sted, hvis det sker i for arrangørerne vante rammer, og hvis arrangørerne kan garantere, at arrangementet afholdes, så det opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger om forebyggelse af smitte, herunder at tiden deltagerne er sammen begrænses. Det gælder f.eks. folkehøjskoler, efterskoler og uddannelsesinstitutioner.
	Der anbefales derved ikke at aflyse teater- og biografture med fx skoleklasser, hvis disse indgår som et fagligt formål i undervisningen.



