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7. juni 2021 

J.nr. 21/23123 

SSI/ 

 

 

Statens Serum Institut er af Sundhedsministeriet blevet bedt om at foretage en sundhedsfaglig 

vurdering af smitterisici og de givne aktiviteters medvirken til at understøtte hyppig testning. 

 

Vurdering af effekten af udfasning af coronapas 

Der er for en række aktiviteter vurderet betydning af risiko for smittespredning, såfremt brug af 

coronapas udfases for den enkelte aktivitet. Der er anvendt samme metode som ved tidligere 

vurderinger – med udgangspunkt i Rapport fra Den faglige Referencegruppe ultimo januar 

2021. Dvs. at mulige konsekvenser for smitteudbredelsen som konsekvens af udfas-ning af 

coronapas er vurderet relativt til hinanden på en 5-pkt. skala i lighed med tilgangen i de tidligere 

kvalitative vurderinger.  

 

Som tidligere beskrevet, er vurderingen angivet på en ordinal skala . Vurdering af den samlede 

risiko for smitteudbredelse ved udfasning af coronapas for en given aktivitet sker ud fra 5 

kategorier: ”Lav”, ”Lav-Middel”, ”Middel”, ”Middel-Høj” og ”Høj”. ”Lav” angiver således en lav 

risiko for, at lempelsen med udfasning af coronapas vil øge smitteudbredelsen, hvor ”Høj” 

angiver således en høj risiko for, at udfasning af coronapas vil øge smitteudbredelsen. 

Vurderingen afspejler samtidig konsekvensen af at udfase coronapas relativt til de øvrige 

aktivite-ter. Dvs. hvis den forventede risiko for smitteudbredelse vurderes som ”høj”, så menes 

der høj relativt til udfasning af coronapas ved de øvrige aktiviteter i vurderingen. 

 Aktivitetsdata oplyst fra det relevante ressortministerium er anført for den konkrete vurdering og 

anført under hver vurdering af udfasning af coronapas. 

I tabel 1 er anført i kolonnen yderst til højre, hvilke faktorer der især er lagt vægt på med hensyn 

til den vurderede konsekvens for udfasning af coronapas samt anført hvilke faktorer der 

vurderes at være tilstede, som kan kompensere for en udfasning af coronapas. 

En mulig effekt af vaccination er ikke anført for hver aktivitet, idet det antages, at effekt af 

vaccination ikke som sådan er knyttet til aktiviteten men til den generelle population. Det 

betyder ,at alle aktiviteter og segmenter i populationen antages i en vis grad at påvirkes ligeligt 

uanset aldersgruppe og aktivitet. 

 

Der er ønsket en vurdering af, i hvor høj grad hyppighed af testning vil blive påvirket af en 

udfasning af coronapas for den pågældende aktivitet. Vurderingen er gengivet i tabel 2Det er 

vanskeligt at foretage denne vurdering, da der ikke foreligger data, som belyser, hvorfor den 

enkelte har ladet sig teste, og der er ikke data, der direkte har sammenhæng med den 

pågældende akti-vitet. Der foreligger kun data om den testede persons alder og køn, og hvilken 

form for test der er anvendt.   

Data for de sidste 5 uger (uge 17-21) viser, at for næsten alle aldersgrupper er der en øget brug 

af antigentest i forhold til PCR-test - mest udtalt for de yngre aldersgrupper (15-29 årige). Dette 

afspejler sandsynligvis brugen af antigentest på uddannelsesinstitutioner og måske - i et vist 

omfang - at der ikke kræves tidsbestilling til antigentest.  

Nedenstående vurdering er derfor behæftet med stor usikkerhed.   
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 Beskrivelse af gældende 

område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

KUM/ 
EM 

Indendørs idrætsaktiviteter 
(fx idrætshaller, trænings- 
og fitnesscentre) 

Kontrollen i regi af frivillige 
foreninger kan udføres ved 
én daglig stikprøvekontrol af 
alle tilstedeværende 
personer, der er undergivet 
krav om coronapas 
 
Åbent for fitnesscentre, 
herunder fitnesscentre på 
hoteller, med krav om 
coronapas. Det er desuden 
krav om bemandning i 
fitnesscentrene i 
åbningstiden med henblik på 
at sikre kontrol med 
coronapas og 
smitteforbyggende tiltag. 

Risikoen for smitte ved 
idrætsaktiviteter er 
afhængig af intensitet, 
adfærd og hygiejne og 
varierer derfor mellem 
de enkelte aktiviteter.  
 
Det antages at en 
række idrætsaktiviteter 
udføres i fællesskab 
med andre og kan 
derfor være ledsaget af 
møder på tværs af 
sociale netværk i andre 
situationer, fx 
serveringssteder eller 
forsamling. Varigheden 
af samvær må derfor 
forventes at være 
længere end varighed 
ifm selve aktiviteten. 
For aktiviteter med 
særlig høj intensitet, dvs 
øget risiko for 
udskillelse af partikler 
fra luftveje vil selve 
aktivitetens art være 
betydende. 
Mindre fysisk prægede 
aktiviteter vurderes kun 
i begrænset grad at 
påvirke brugen af 
coronapas. 
 
Samlet set vurderes 
risikoen for smitte til 
middel.  

Medlemstal fra DIF, DGI og 

Firmaidrætten: 

Juni: 528.206 

Juli:  258.497 

August: 663.035   
  

Fitnessbranchen 

Antal aktive medlemmer: 

 Juni: 415.610 

 Juli:  364.000 

 August: 390.000 
 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten 
hvilket især har 
betydning såfremt 
aktiviteten er intens og 
for aktiviteter hvor 
afstand kun vanskelig 
kan opretholdes. 
 
Den rutinemæssige test 
af personer i 
uddannelsesinstitutioner 
vil sandsynligvis 
opfange en del smittede 
fra dette segment og 
coronapas vil i perioder 
med undervisning 
sandsynligvis have 
mindre betydning. Det 
betyder også at i 
sommerperioden må 
forventes at færre bliver 
regelmæssig testet via 
uddannelsesinstitution. 

Middel 
(for indendørs 
idrætsaktiviteter) 

 
Middel-Høj 

(for fitness-
centre) 

Aktiviteter foregår indendørs og ofte 
med høj intensitet, dvs. der udskilles 
et øget antal partikler fra luftveje og 
dermed øges risiko for smitte. For 
fitnesscentre er dette særligt udtalt, 
og der er flere eksempler på øget 
risiko for smitte på netop 
fitnesscenter. Her er der også risiko 
for brug af fælles redskaber og der 
bør derfor være ekstra fokus på 
rengøring og at holde afstand. 
Det må forventes, at en der vil være 
nogen fælles social aktivitet i 
tilknytning til idrætsaktiviteten fx brug 
af serveringssteder, hvilket kan 
bidrage til at øge risiko for smitte. 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

 
Aktiviteter med høj 
intensitet herunder fx 
sang vurderes til at 
være middel-høj. 
Internationalt har været 
rapporteret om flere 
udbrud relateret til 
fitnesscentre og 
sangaktiviteter 

EM Liberale serviceerhverv 
med tæt fysisk kontakt 
(frisører, tatovører, 
massører mv.) 

Åbent med krav om 
coronapas 

Risikoen for smitte i 
liberale serviceerhverv 
er middel. 
 
Udøveren af erhvervet 
har tæt kontakt med 
kunder, som øger risiko 
for smitte. Denne risiko 
bliver delvist imødegået 
ved krav om at bære 
mundbind eller visir. Der 
er risiko for smitte ifm. 
møde med mennesker 
på tværs af netværk og 
en række aktiviteter 
indebærer en 
kontaktvarighed på 
mere end 15 minutter. 

Det skønnes, at liberale erhverv 

med fysisk kontakt bruges af ca. 

25 mio. kunder om året (primært 

hos frisører). 

Der er ca. 16.400 beskæftigede i 

liberale erhverv med fysisk 

kontakt dvs. det vurderes, at 

man er tilbage mod en  

normalsituation. 

 

Det bemærkes, at tallene er 

udtryk for skøn og behæftet med 

stor usikkerhed. 
 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten. En 
række aktiviteter 
udføres dog siddende. 

Middel Antal kunder er højt, og betydningen 
derfor tilsvarende stort. Udbyderen 
af det liberale erhverv har mulighed 
for at vurdere om kunden har 
symptomer og dermed udskyde en 
given ydelse. Den tætte kontakt kan 
i nogen grad imødegås af brug af 
værnemidler (mundbind) og 
understøttes af anbefalinger om 
hyppig udluftnng samt mulighed for 
at styre kundeflow med tidsbestilling. 
En række af aktiviteter foregår med 
kunden siddende og vil derfor 
bidrage til at nedsætte risiko for 
smitte. 

KUM Fritids- og 
foreningsaktiviteter 

Indendørs foreningsliv, 
musik- og kulturskoler (inkl. 
sangaktiviteter) samt andre 
kunstskoler og grundkurser 
på kunstområdet åbent med 
krav om coronapas.  
 
Hertil  folkeuniversitetet, 
aftenskoler mv. åbnet med 
krav om coronapas. 

Risikoen for smitte ved 
deltagelse i fritids- og 
foreningsaktiviter er 
middel. 
 
Aktiviteter som foregår 
indendørs øger risiko 
for smitte da aktiviteter 
ofte foregår i 
afgrænsede rum/lokaler 

Musikskoler- og kulturskoler 

samt musikalske grundkurser 

havde i sæson 2019/20 68.600 

unikke elever. 

 

Dansk Folkeoplysnings Samråd: 

 Juni: 5.000 

 Juli: 5.000 

 August: 5.000 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten 
hvilket især har 
betydning såfremt 
aktiviteten er intens og 
for aktiviteter hvor 
afstand kun vanskelig 
kan opretholdes. 
 

Lav Det fremgår, at en række indendørs 
aktiviteter kun i begrænset omfang 
foregår i sommermåneder.  For de 
aktiviteter som er præget af fysisk 
aktivitet såsom sang og bevægelse 
er der en øget risiko for smitte ved 
selve aktiviteten, hvilket gør at det er 
vigtigt at overholde anbefalinger om 
afstand. 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

 
Folkehøjskoler (både korte 
og lange kurser) er 
genåbnet uden krav om 
kontrol af coronapas. Der er 
dog krav om test svarende til 
modellen på 
uddannelsesområdet. 

med deltagelse af flere 
personer og oftest fra 
forskellige sociale 
netværk. I forhold til 
siddende aktiviteter 
anses stående 
aktiviteter for at øge 
risiko for smitte i forhold 
til siddende aktiviteter. 
Udføres sang eller 
bevægelse (fx hop og 
dans) under aktiviteten 
vil udskillelse af 
luftvejspartikler øges og 
dermed vil risiko for 
smitte øges. 

 

Dansk Ungdoms fællesråd: 

 Juni: 91.667 

 Juli: 0 

 August: 45.500   

 

 

Ud over foreninger omfattet af 

folkeoplysningsloven findes der 

på kunstområdet f.eks. 

kunstforeninger, sangforeninger, 

foredragsforeninger, 

læseklubber, teaterforeninger, 

filmklubber m.v. som genåbnes. 

Kulturministeriet råder ikke over 

data om omfanget denne type 

foreninger. 

 

Folkeuniversitetet: 

 Meraktivitet v. åbning 

21/5 indendørs for 

+18 år v. 

forsamlingsloft på 

50:Maj: 500 

 Juni: 2.500 

 Juli: 0 

 August: 1.000 

 

Aftenskoler: 

Merktivitet v. åbning 21/5 

indendørs for +18 år v. 

forsamlingsloft på 50: 

Den rutinemæssige test 
af personer i 
uddannelsesinstitutioner 
vil sandsynligvis 
opfange en del smittede 
fra dette segment og 
coronapas vil i perioder 
med undervisning 
sandsynligvis have 
mindre betydning. 

Siddende aktiviteter vurderes at 
udgøre en mindre risiko og der er 
mulighed for at sikre rammer der 
muliggør overoverholdelse af 
gældende afstandskrav.  
Det antages at deltagerne i en vis 
udstrækning går på samme hold, 
derved vil der opstå en vis naturlig 
sektionering samt opmærksomhed 
blandt deltagerne såfremt 
symptomer på smitte opstår.  
Aktiviteter som indebærer fx sang 
øger risiko for smitte men kan 
imødegås ved at holde afstand.   
 
Bidraget fra Folkeuniversitet, 
aftenskoler og Folkehøjskoler mht 
risiko for smittespredning vurderes 
at være sparsomt. 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

 Maj: 5.000 

 Juni: 15.000 

 Juli: 1.000 

 August: 10.000 

 

Folkehøjskoler, højskoler mv.: 

Der er genåbnet for skønnet 

7.900 elever og ansatte på 

folkehøjskoler.  

 

 

Der eksisterer ikke et 

datagrundlag vedr. private 

højskoler, men formentlig 

ganske få. 

 

 

 Spillesteder, teatre og 
biografer og øvrige 
lignende lokaler, hvor der 
udøves kulturaktiviteter 
(max antal deltagere 500) 

Alle aktiviteter er åbne med 
krav om coronapas 

 
 

Risiko for smitte for 
større arrangementer 
med siddende publikum 
er middel for indendørs 
arrangementer og lav-
middel for udendørs 
arrangementer. 
 
Risiko for smitte er knyt-
tet til møde med frem-
mede fra andre sociale 
netværk. Jo større antal 
der mødes jo større 
risiko for smitte. 
Arrangementer som 
indebærer stående 
publikum kan øge risiko 
for smitte. 

Biografer: 

Juni, juli, august: 2,1 mio. 

kunder, ansatte 2.000. 65 pct. af 

aktivitet ift. normalsituation. 

 

Teatre, cirkus og revy: 

Maj, juni, juli og august: Ca. 

464.000 publikummer og 6.900 

ansatte. 

 

 

Spillesteder, orkestersale mv. 

eksklusiv festivaler og 

kirkekoncerter: 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten, 
hvilket især har 
betydning såfremt der 
er større sandsynlighed 
for at man mødes med 
fremmede fra andre 
sociale netværk 
 

Lav-Middel (for 
udendørs) 

 
Middel      (for 

indendørs) 

Det forventede antal af  mulige antal 
deltagere ved per arrangement er 
mindre end 500. Antallet af det 
samlede mulige antal deltagere 
synes dog at være højere end 
angivet for større arrangementer 
med siddende publikum i de 
kommende måneder. Ved afholdelse 
af aktiviteten er der mulighed for 
sektionering. Det formodes at der 
ved tilmelding/billetkøb indsamles 
oplysninger som kan anvendes 
såfremt kontaktopsporing bliver 
nødvendigt. Siddende publikum 
vurderes til at mindske risiko for 
smitte sammenlignet med stående 
publikum. Der er mulighed for at 
sikre forhold der gør det muligt at 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

Maj, juni, juli og august: Ca. 

723.000 publikummer og 2.400 

ansatte. 

 

 

Kulturinstitutionsaktiviteter for 

publikum på videregående 

kunstneriske uddannelser 

(koncerter, teaterforestillinger, 

filmvisninger og 

kunstudstillinger): 

 50.000 maj/juni/juli 

 

Kultur-, medborger- og 

aktivitetshuse: 

Foreningen Kulturhusene i 

Danmark skønner, at 340.000 

personer vil besøge foreningens 

huse i maj og 370.000 i juni (inkl 

ansatte) 

Det vurderes at være 

gennemsnitligt 30% af normalt 

aktivitetsniveau (normalt 

1.170.000 besøgende pr. 

måned) 

 

 

 

overholde gældende afstandskrav. 
Ved indendørs arrangementer er det 
vigtigt at have fokus på god 
ventilation og udluftning. Der skal 
være let adgang til 
håndhygiejnefacili-teter. 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

KUM Museer  mv.* Museer herunder 

videnspædagogiske 

aktivitetscentre, kunsthaller 

er åbent med krav om 

coronapas 

 

Risiko for 
smittespredning ved 
aktiviteter 
såsommuseer, 
kunsthaller er lav. 
 
Aktiviteterne er præget 
af at der er risiko for 
mange fremmede 
mødes på tværs af 
sociale netværk. 

Museer herunder 

videnspædagogiske 

aktivitetscentre, kunsthaller mv.: 

Museerne har ca. 13.350.000 

besøgende (2019). I henhold til 

kulturvaneundersøgelsen (2019) 

fordeler antallet af besøgende 

sig nogenlunde ligeligt året 

rundt. Det er derfor estimeret, at 

museerne har ca. 1,125 mio.  

besøgende om måneden. 

Museerne har 6.600 ansatte. 

 

De 8 indendørs zoologiske 

anlæg:   

 Juni: 75.472 

 Juli: 257.151 

 August: 151.547 

 

 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten. 
 
Den rutinemæssige test 
af personer i 
uddannelsesinstitutioner 
vil sandsynligvis 
opfange en del smittede 
fra dette segment. 

Lav-Middel Antallet af berørte personer er højt 
og forventes at stige i juli og august. 
For de fleste række aktiviteter er det 
muligt at styre kundeflow. Derved 
kan sikres mulighed for afstand. Ved 
en række aktiviteter kan selve 
adfærden påvirkes ved fx at sikre at 
aktiviteten foregår med ensretning af 
kundernes/deltagernes adfærd. Ved 
indendørs aktiviteter bør der være 
øget mulighed for udluftning og evt 
begrænset antal deltagere per 
tidsenhed. Der vil for museer er 
typisk være god mulighed for at 
afvikle aktiviteter med gode 
smitteforebyggende foranstaltninger 
(ensretning, forhindring af mylder 
mv.). Endvidere antages, at en 
relativ stor andel af museumsgæster 
er vaccinerede, om end der i 
feriemåneder nok er en større andel 
børn. 
 

KUM Biblioteker, arkiver mv. Kontrollen på biblioteker 

kan udføres ved én daglig 

stikprøvekontrol af alle 

tilstedeværende personer, 

der er undergivet krav om 

coronapas 

Risiko for 
smittespredning er lav-
middel.  
 
Aktiviteten er præget af 
sparsom fysisk aktivitet 
og en del af aktiviteten 
vil udføres siddende. 
Aktiviteten foregår oftest 
indendørs. Møde med 
andre sociale netværk 
betragtes som mindre 
betydende ifm. ophold 
på biblioteker. 
 

Biblioteker: 

Landets folkebiblioteker har i 

gennemsnit ca. 3,1 mio. 

besøgende om måneden (2019-

tal). De besøgende kommer af 

forskellige årsager – de fleste for 

at låne eller læse materiale, men 

også for at deltage i aktiviteter, 

arrangementer, kurser mv.  

I 2019 var der i alt 3.581 

årsværk på landets 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten. 

 

Lav Antallet af berørte personer er højt, 
men et vist fald i antal besøgene må 
forventes i sommerferien.  
Der vil for biblioteker typisk 
være god mulighed for at afvikle 
aktiviteter med gode 
smitteforebyggende foranstaltninger 
(ensretning, forhindring af mylder 
mv.). Der vil være gode muligheder 
for at sikre muligheder for at holde 
afstand. 
Ved ophold på biblioteker bør der 
være øget mulighed for udluftning og 
evt begrænset antal deltagere per 
tidsenhed. Nogle biblioteksgæster 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

folkebiblioteker (kilde: Danmarks 

Statistik, BIB8). 

 

Arkiver: 

Med åbningen af Rigsarkivet 

forventes antal besøg i alt i hele 

landet  

 maj 380-460  

 juni 280-460 

 juli  0 (lukket) 

 august 280-460 

 

Rigsarkivet har ca. 250 

medarbejdere fordelt på 

afdelingerne i København, 

Odense, Viborg og Åbenrå. 

 

Der findes derudover 488 lokale 

arkiver rundt om i landet. Det 

skønnes, at der er samlet ca. 13-

14.000 besøgende pr. måned, 

undtaget juli hvor der er lukket. 

Fordelt på de 488 arkiver skønnes 

der at være ca. 400 lønnede 

personer og ca. 1500 frivillige. 

 

kan have ophold på bibliotektet i 
længere tid fx ved anvendelse af 
biblioteket som studieplads, ved 
avislæsning, eller ved ved 
højtlæsning for børn.  
 
Aktiviteter i relation til adgang til 
arkiver vurderes at udgøre et meget 
lille bidrag til den samlede risiko for 
smitte i forbindelse med besøg på 
biblioteker mv. 

EM/ 
KUM 

Indendørs 
forlystelsesparker, 
legelande mv. 

Forlystelsesparker,  

badelande,   legelande mv. 

åbne med krav om 

coronapas  

 

Risiko for 
smittespredning ved 
aktiviteter hvor 
deltagere udøver en 
formodet fysisk aktivitet 
i indendørs 

Indendørs forlystelser: 

 Der findes ikke opgørelser 

over besøgende i 

legelande mv. Der skønnes 

med markant usikkerhed, 

at der er ca. 2-3 mio. 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten. 
 
Den rutinemæssige test 
af personer i 
uddannelsesinstitutioner 

Middel Antallet af berørte personer er 
stigende i løbet af de kommende 
måneder. Ved indendørs aktiviteter 
bør der være øget mulighed for 
udluftning og evt begrænset antal 
deltagere per tidsenhed. 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

Spillehaller, kasinoer mv. 

åbne med krav om 

coronapas 

forlystelsesparker og 
badeland er middel. 
Aktiviteter er præget af 
at der er risiko for 
mange fremmede 
mødes på tværs af 
sociale netværk og 
under forhold med høj 
fysisk aktivitet samt 
under forhold som kan 
udgøre en udfordring 
mht. at holde afstand. 

gæster i indendørs 

forlystelser årligt ud fra 

besøgstal for badelande, 

visse institutioner og 

overslag over legelande.  

 

Erhvervsministeriet skønner 

med betydelig usikkerhed, at 

genåbning af indendørs 

forlystelser – med de gældende 

restriktioner og med overlap til 

andre kategorier – giver en 

aktivitet på ca. 50 pct. af 

normalaktiviteten i maj-juni – 

svarende til ca. 100.000 gæster 

pr. måned og på 75 pct. af 

normalaktiviteten i juli-august – 

svarende til 150.000 gæster pr. 

måned. 

 

Det bemærkes, at tallene er 

udtryk for skøn og behæftet med 

stor usikkerhed. 

 

Spillehaller, kasinoer mv.: 

Erhvervsministeriet oplyser pba. 

spillemyndighedens 

hjemmeside: 

 Der er normalt ca. 1.900 

beskæftigede inden for 

lotteri og anden 

spillevirksomhed.75 pct. af 

vil sandsynligvis 
opfange en del smittede 
fra dette segment. 

For en række aktiviteter er det muligt 
at styre kundeflow. Derved kan 
sikres mulighed for at afvikle 
aktiviteter så deltagerne kan holde 
afstand. Ved en række aktiviteter er 
der fokus på leg og samvær og i 
disse situationer bør der være fokus 
på tiltag som kan nedsætte 
sammenstimling eller utilsigtet 
mylder mv. 
Antal på spillehaller, kasinoer mv. 
vurderes at være så lavt, at det kun 
vil have begrænset effekt på 
smittespredning. 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

beskæftigelsen forventes 

tilbage ved genåbning – 

svarende til ca, 1.500 

personer. 

 Omfanget af gæster er bl.a. 

afhængig af turisters 

adgang til Danmark. 

Desuden forventes en 

gradvis tilpasning for de 

danske gæster, idet det må 

formodes, at en del af 

gæsterne har spillet online 

under nedlukningen. 

 Erhvervsministeriet 

skønner med stor 

usikkerhed, at de 

gældende restriktioner for 

spillehaller, kasinoer mv. 

betyder at aktiviteten er ca. 

50 pct. af normalaktiviteten 

i juni-august – svarende ca. 

8.000 gæster pr. måned. 

 

Det bemærkes, at tallene er 

udtryk for skøn og behæftet med 

stor usikkerhed. 

 

 Udendørs 
forlystelsesparker, zoo mv.  

Alle aktivitater har krav om 

coronapas 

Risiko for 
smittespredning ved 
aktiviteter hvor 
deltagere udøver en 
fysisk aktivitet  i 
udendørs 

De 7 undendørs zoologiske 

anlæg, der er medlem af DAZA, 

har følgende antal besøgende 

(2019):  

Juni: 315.00 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten 
hvilket især har 
betydning såfremt 
aktiviteten er intens og 

Lav-Middel Antallet af berørte personer er 
stigende i løbet af de kommende 
måneder. Aktiviteterne vurderes at 
være genstand for en række 
udenlandske turister såfremt disse 
kommer i de kommende måneder.  



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

forlystelsesparker og 
zoologiske have er lav-
middel. 
Aktiviteter er præget af 
at der er risiko for 
mange fremmede 
mødes på tværs af 
sociale netværk. Der 
kan være visse 
aktiviteter med råb og 
skrig (fx kørende 
forlystelser) samt 
adgang til særligt 
populære aktiviteter 
som kan udgøre en 
udfordring mht. at holde 
afstand. 

Juli: 635.000 

August: 315.00 

 

 

Det bemærkes, at KUM alene 

har tal for de zoologiske anlæg, 

der er medlem af 

brancheorganisationen DAZA. 

Det skal samtidig bemærkes, at 

alle de store danske anlæg er 

medlem af den organisation.  

 

Erhvervsministeriet anslår med 

stor usikkerhed, at der er 7.000 

ansatte på arbejde i ferier og på 

fridage i forlystelselsesparker. 

Uden for spidsperioder vil der 

være ca. 3.000 på arbejde. Det 

skønnes, at der vil være ca. 

800.000 kunder pr. måned. Det 

er ikke muligt at sondre mellem 

inden- og udendørs forlystelser. 

 

 

for aktiviteter hvor 
afstand kun vanskelig 
kan opretholdes. 

 
Den rutinemæssige test 
af personer på 
uddannelsesinstitutioner 
vil sandsynligvis 
opfange en del smittede 
fra dette segment  som 
kan have nogen 
betydning i 
sommermåneder hvor 
en række udendørs 
forlystelser ses at være 
særligt populære i 
henhold til de oplyste 
volumendata.. 

For en række aktiviteter er det vigtigt 
at styre kundeflow. Derved kan 
sikres mulighed for at afvikle 
aktiviteter så deltagerne kan holde 
afstand. Ved en række aktiviteter er 
der fokus på leg og samvær og i 
disse situationer bør der være fokus 
på tiltag som kan nedsætte 
sammenstimling eller utilsigtet 
mylder mv. 
Aktiviteterne foregår udendørs og 
det vurderes at der er gode 
muligheder for udluftning og dermed 
nedsat risiko for smitte. Endvidere er 
det muligt at styre kundeflowt og evt 
begrænset antal deltagere per 
tidsenhed, og dermed sikre afstand 
og nedsat risiko for smitte. 
 

EM Serveringssteder 
(restauranter, cafeer, barer 
og værtshuse) 

Serveringssteder er åbne 

med restriktioner bl.a.: 

Krav om coronapas ved 

indendørs servering 

Serveringssteder skal lukke 

kl. 23 og sidste 

udskænkning kl. 22. 

 

Risiko for smitte på 
serveringssteder er 
middel-høj.  
Risiko for smitte ifm. 
private arrangementer 
er middel. 
 
Risiko for smitte er 
knyttet til en øget risiko 
for møde med 

Restauranter og cafeer: 

Med udgangspunkt i erfaringen 

fra efteråret med tilsvarende 

restriktioner, skønnes det med 

betydelig usikkerhed, at 

kundemængden vil være ca. 25 

pct. lavere end normalt, 

svarende til ca. 400.000 daglige 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten 
hvilket især har 
betydning såfremt 
aktiviteten er intens og 
for aktiviteter hvor 
afstand kun vanskelig 
kan opretholdes. 

 

Middel-høj I tilknytning til serveringssteder er 
rapporteret en række 
superspredningsbegivenheder. 
Serveringssteder udgør ofte en 
ramme for sociale sammenkomster, 
hvor indtagelse af alkohol er en del 
af begivenheden. Der er en stor 
risiko for at møde fremmede fra 
andre sociale netværk. Aktiviteter 
som foregår udendørs giver god 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

For private arrangementer: 

Der kan holdes åbent efter 

23, herunder serveres 

alkohol fra kl. 22 til kl. 5 for 

private arrangementer, hvor 

deltagerne kender 

hinanden i forvejen, hvis 

kun deltagerne har adgang 

til serveringsstedet mv. 

 

 

fremmede fra andre 
sociale netværk. 
Aktiviteter på 
serveringssteder 
indebærer ofte indtag af 
alkohol og dermed ”tab 
af kontrol” og risiko for 
nedsat mulighed for at 
følge de hygiejniske 
anbefalinger. 

gæster. Det skønnes at kræve 

flere beskæftigede at opretholde 

aktiviteten, hvorfor det vurderes 

at 90 pct. af de beskæftigede er 

tilbage på arbejde. svarende til 

ca. [59.500]  beskæftigede 

personer. 

 

Det bemærkes, at tallene er 

udtryk for skøn og behæftet med 

stor usikkerhed. 

 

Barer og værtshuse: 

Erhvervsministeriet skønner 

med udgangspunkt i 

erfaringerne fra efteråret, at der 

vil være ca. 135.000 daglige 

gæster (dvs. at aktiviteten bliver 

75 pct. af normal aktivitet) og at 

6.500 i beskæftigelse (svarende 

til 90 pct. af normal 

beskæftigelse) 

 

Det bemærkes, at tallene er 

udtryk for skøn og behæftet med 

stor usikkerhed. 

 

Den rutinemæssige test 
af personer på 
uddannelsesinstitutioner 
vil sandsynligvis 
opfange en del smittede 
fra dette segment og 
coronapas vil i perioder 
med undervisning 
sandsynligvis have 
mindre betydning. 

mulighed for udluftning, mens 
indendørs aktiviteter fordrer et større 
fokus på regelmæssig udluftning. 
 

KUM Ordningen for større 
arrangementer med 
siddende publikum 
(mulighed for mere end 
500 deltagere) 

Større arrangementer skal 

afvikles i sektioner á 500, 

ingen grænse for maks 

antal deltagere.  

 

Risiko for smitte for 
større arrangementer 
med siddende publikum 
er middel for indendørs 
arrangementer og lav-

Antal tilskuere til professionel 

håndbold: 

Juni: 14 kampe = 7.000-14.000 

gæster 

 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten, 
hvilket især har 
betydning såfremt der 
er større sandsynlighed 

 
Lav-Middel 
(udendørs) 

 
 

Middel 

Det  mulige antal deltagere per 
arrangement er mere end 500. Ved 
afholdelse af aktiviteten er der 
mulighed for sektionering samt 
registrering af deltager som kan 
anvendes såfremt kontaktopsporing 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

Pr. 14 juni øges 

sektionerne til 1.000 

personer for udendørs 

arrangementer omfattet af 

ordningen.  

 

Der er krav om coronapas 

for ordningen (ikke 

stikprøve). 

middel for udendørs 
arrangementer. 
 
Risiko for smitte er 
knyttet til møde med 
fremmede fra andre 
sociale netværk. Jo 
større antal der mødes 
jo større risiko for 
smitte. Indendørs 
arrangementer anses 
for at øge risiko for 
smitte sammenlignet 
med udendørs 
arrangementer. 

Aktivitetsdata DIF, Danmarks 

Idrætsforbund: 

Totalt antal tilskuere ved 

lempelsen fordelt på månederne 

juni, juli og august. 

 Juni: Ca. 47.000-49.000 

 Juli: Knap 6.000 

 Aug: ca. 65.000 

 

Et ukendt antal siddende 

arrangementer på museerne 

med mellem 100 og 200 

deltagere. 
 

Biografer: 

Det bemærkes, at biografer 

årligt har 2,1 mio. gæster og 

2.000 ansatte, men pt. ikke 

afholder arrangementer under 

denne ordning, da det ikke kan 

lade sig gøre under nuværende 

arealkrav og krav om 

sektionering. 
 

Teatre, cirkus og revy: 

Maj og juni: Ca. 322.000 

deltager og 6.900 ansatte. 

 

Spillesteder, orkestersale mv. 

eksklusiv festivaler, inklusive 

kirkekoncerter: 

for at man mødes med 
fremmede fra andre 
sociale netværk 
 
Den rutinemæssige test 
af personer på 
uddannelsesinstitutioner 
vil sandsynligvis 
opfange en del smittede 
fra dette segment og 
coronapas vil i perioder 
med undervisning 
sandsynligvis have 
mindre betydning. 

(indendørs) bliver nødvendigt. Siddende 
publikum vurderes til at mindske 
risiko for smitte sammenlignet med 
stående publikum. Der er mulighed 
for at sikre forhold der gør det muligt 
at overholde gældende 
afstandskrav. Ved indendørs 
arrangementer er det vigtigt at have 
fokus på god ventilation og 
udluftning. Der skal være let adgang 
til håndhygiejnefaciliteter. 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

Maj og juni: Ca. 375.000 

deltagere og 2.175 ansatte. 

 

Kulturinstitutionsaktiviteter for 

publikum på videregående 

kunstneriske uddannelser 

(koncerter, teaterforestillinger, 

filmvisninger og 

kunstudstillinger): 

Maj og juni: Ca. 33.000 

deltagere 

 

Alle tal er estimater behæftet 

med stor usikkerhed. 

 

 Spillesteder, teatre og 
biografer og øvrige 
lignende lokaler, hvor der 
udøves kulturaktiviteter 
(max antal deltagere 500) 

Alle aktiviteter er åbne med 

krav om coronapas 

Risiko for smitte for 
større arrangementer 
med siddende publikum 
er middel for indendørs 
arrangementer og lav-
middel for udendørs 
arrangementer. 
 
Risiko for smitte er knyt-
tet til møde med frem-
mede fra andre sociale 
netværk. Jo større antal 
der mødes jo større 
risiko for smitte. 
Arrangementer som 
indebærer stående 
publikum kan øge risiko 
for smitte. 

Biografer: 

Juni, juli, august: 2,1 mio. 

kunder, ansatte 2.000. 65 pct. af 

aktivitet ift. normalsituation. 

 

Teatre, cirkus og revy: 

Maj, juni, juli og august: Ca. 

464.000 publikummer og 6.900 

ansatte. 

 

 

Spillesteder, orkestersale mv. 

eksklusiv festivaler og 

kirkekoncerter: 

Maj, juni, juli og august: Ca. 

723.000 publikummer og 2.400 

ansatte. 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten, 
hvilket især har 
betydning såfremt der 
er større sandsynlighed 
for at man mødes med 
fremmede fra andre 
sociale netværk 
 

Lav-Middel (for 
udendørs) 

 
Middel      (for 

indendørs) 

Det forventede antal af  mulige antal 
deltagere ved per arrangement er 
mindre end 500. Antallet af det 
samlede mulige antal deltagere 
synes dog at være højere end 
angivet for større arrangementer 
med siddende publikum i de 
kommende måneder. Ved afholdelse 
af aktiviteten er der mulighed for 
sektionering. Det formodes at der 
ved tilmelding/billetkøb indsamles 
oplysninger som kan anvendes 
såfremt kontaktopsporing bliver 
nødvendigt. Siddende publikum 
vurderes til at mindske risiko for 
smitte sammenlignet med stående 
publikum. Der er mulighed for at 
sikre forhold der gør det muligt at 
overholde gældende afstandskrav. 
Ved indendørs arrangementer er det 
vigtigt at have fokus på god 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

 

 

Kulturinstitutionsaktiviteter for 

publikum på videregående 

kunstneriske uddannelser 

(koncerter, teaterforestillinger, 

filmvisninger og 

kunstudstillinger): 

 50.000 maj/juni/juli 

 

Kultur-, medborger- og 

aktivitetshuse: 

Foreningen Kulturhusene i 

Danmark skønner, at 340.000 

personer vil besøge foreningens 

huse i maj og 370.000 i juni (inkl 

ansatte) 

Det vurderes at være 

gennemsnitligt 30% af normalt 

aktivitetsniveau (normalt 

1.170.000 besøgende pr. 

måned) 

 

ventilation og udluftning. Der skal 
være let adgang til 
håndhygiejnefacili-teter. 

EM Ordning for messer  Messer afvikles uden 

grænse for antal deltagere. 

 

Dyrskuer åbner med maks. 

10.000 deltagere pr. 14 

juni. 

 

Krav om coronapas for 

ordningen (ikke stikprøve). 

Risiko for smitte ifm. 
messer er lav-middel. 

 
Risiko for smitte er 
knyttet til møde med 
fremmede fra andre 
sociale netværk. Jo 
større antal der mødes 
jo større risiko for 
smitte. Indendørs 
arrangementer anses 

Messer: 

 Juni: 3-500 deltagere (én 

messe) 

 Juli: Formentlig ingen 

messer. 

 

Sektoren peger på, at det tager 

tid at arrangere messer mv. De 

helt store messer med 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten. 

Lav-middel Antallet af messer og deltagere 
forventes at være sparsom i de 
kommende måneder. 
Ved afholdelse af aktiviteten 
formodes at der ved 
tilmelding/billetkøb indsamles 
oplysninger som kan anvendes 
såfremt kontaktop-sporing bliver 
nødvendigt. Der er mulighed for at 
sikre forhold der gør det muligt at 
overholde gældende afstandskrav, 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

for at øge risiko for 
smitte sammenlignet 
med udendørs 
arrangementer. 

udenlandske deltagere forventes 

tidligst afholdt i efteråret/næste 

forår. 

 
Det bemærkes, at tallene er 

udtryk for skøn og behæftet med 

stor usikkerhed. 

hvilket er vigtig ved fx messer hvor 
det formodes at der en stor grad af 
bevægelse imellem aktørerne. Ved 
indendørs arrangementer er det 
vigtigt at have fokus på god 
ventilation og udluftning. Der skal 
være let adgang til 
håndhygiejnefaciliteter 

EM/ 
KUM 

Ordning for konferencer og 
møder 

Erhvervsrelaterede 

konferencer og møder 

afvikles med maks. 1.000 

deltagere i sektioner á 500 

indtil 14. juni, hvor loft for 

antal deltagere udgår 

(sektioner bibeholdes).  

 

Krav om coronapas for 

ordningen (ikke stikprøve). 

Risiko for smitte ved 
deltagelse i konferencer 
og møder er lav-middel. 
 
Risiko for smitte er 
knyttet til møde med 
fremmede fra andre 
sociale netværk. Jo 
større antal der mødes 
jo større risiko for 
smitte. Indendørs 
arrangementer anses 
for at øge risiko for 
smitte sammenlignet 
med udendørs 
arrangementer. 

Konferencer: 

Erhvervsministeriet anslår med 

betydelig usikkerhed, at 

aktiviteten vil være marginal i 

juni og juli (lavsæson), og at 

aktiviteten først vil være oppe på 

50 pct. af normalen efter 

sommerferien (august). Store 

konferencer med udenlandske 

deltagere forventes tidligst 

afholdt efter sommerferien. 

 

Med udgangspunkt i en analyse 

udarbejdet af VisitDenmark i 

2017, skønnes det, at der 

maksimalt vil være 100.000 

deltagere til kongresser og 

konferencer i august. Der 

skønnes at være 3.000 ansatte 

på arbejde på konferencecentre 

og kursusejendomme. 

 

Det bemærkes, at tallene er 

udtryk for skøn og behæftet med 

stor usikkerhed. 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten. 

Lav-Middel Antallet af konferencer og møder 
forventes at være sparsom i de 
kommende måneder. 
Ved afholdelse af aktiviteten 
formodes at der ved 
tilmelding/billetkøb indsamles 
oplysninger som kan anvendes 
såfremt kontaktop-sporing bliver 
nødvendigt.  Der er mulighed for at 
sikre forhold der gør det muligt at 
overholde gældende afstandskrav, 
hvilket er vigtig ved fx konferencer 
og møder hvor det formodes at der 
ved pauser er en stor grad af social 
samvær imellem deltagerne. Ved 
indendørs arrangementer er det 
vigtigt at have fokus på god 
ventilation og udluftning. Der skal 
være let adgang til 
håndhygiejnefaciliteter. 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

 

Dansk Idrætsforening (DIF): 

Der er kun planlagt meget få 

konferencer 

/årsmøder/seminarier med over 

500 deltagere frem til august. Vi 

forventer i forbindelse med 

genåbningen, at der vil blvie 

afholdt en del 

konferencer/årsmøder/seminarer 

på foreningsniveau under 500 

deltagere over sommeren. Dette 

har vi dog ikke data på.  

Dansk Firmaidrætsforbund: 

Der er kun planlagt meget få 

konferencer 

/årsmøder/seminarier med over 

200 deltagere frem til august. 

Det forventes i takt med 

genåbningen, at der vil blive 

afholdt årsmøder / 

generalforsamlinger mv. fysisk i 

de danske idrætsforeninger. 

EM Ordning for markeder 
(forbrugerrettede og 
detaillignende markeder, fx 
dyrskue, loppemarkeder, 
kræmmermarkeder o.l.) 

Udendørs markeder 

afvikles pt. uden krav om 

coronapas med maks. 500 

deltagere. 

 

Til medio august lempes 

maks. Antal deltagere til 

3.000, og der er krav om 

Risiko for smitte ved 
deltagelse i markeder er 
middel. 
 
Risiko for smitte ved 
deltagelse i markeder er 
især knyttet til møde 
med fremmede fra 
andre sociale netværk. 
Jo større antal der 
mødes jo større risiko 

Loppemarkeder (udendørs): 

Der findes ingen opgørelse eller 

tal for volumen for 

loppemarkeder. Det skønnes 

med stor usikkerhed, at der 

normalt afholdes et eller flere 

større loppemarkeder i alle 

kommuner (dvs. mindst ca. 100 

loppemarkeder), og at de 

Ved brug af coronapas 
vurderes at det vil 
bidrage til at nedsætter 
risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten, 
hvilket især har 
betydning da der ved 
denne aktivitet er stor 
sandsynlighed for at 
man mødes med 

Middel Aktviteten er kendetegnet ved at 
personer mødes på tværs af sociale 
netværk. Da aktiviteten kan medføre 
at man opholder sig samme sted (fx 
salgsbod) i længere tid i forbindelse 
med aktiviteten må det forventes at 
øge risiko for smitte.  
En række markeder udføres af ikke 
professionelle organisationer og det 
vurderes at der vil være situationer 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

coronapas ved markeder 

med over 4.000 m2.  

 

Indendørs markeder åbnes 

medio august med krav om 

coronapas. 

 

for smitte. For markeder 
hvor der ikke stilles krav 
om coronapas vil det 
medføre, at 
kontaktopsporing bliver 
besværliggjort. 

afholdes med forskellige 

frekvens i løbet af sommeren (i 

nogle tilfælde hver uge – i andre 

tilfælde et antal gange i løbet af 

sommeren). 

 

Loppemarkeder (indendørs): 

Der er ingen opgørelser over 

indendørs loppemarkeder, men 

det er formentligt mest aktuelt 

med indendørs markeder i 

vinterhalvåret, hvor vejret er for 

dårligt til udendørs. 

 

Kræmmermarkeder: 

Der findes ingen opgørelse eller 

volumental for 

kræmmermarkeder. 

Stadeholderne forventes at 

være af mere professionel 

karakter end ved lokale 

loppemarkeder. Der findes ingen 

data om volumen. To af de 

største markeder – Hjallerup 

Marked og Vorbasse Marked er 

aflyst i 2021. En søgning på 

nettet viser, at en del af forårets 

kræmmermarkeder er flyttet til 

efteråret, men at der også er 

planlagte kræmmermarkeder 

(maj-juli) der fortsat forventes 

afholdt. 

fremmede fra andre 
sociale netværk 

hvor sufficient adgang til 
håndhygiejne ikke er optimal. 
Aktiviteten foregår udendørs og vil 
medvirke til at nedsætte risiko for 
smitte. Indtil medio august 2021 er 
der et maksimum på 500 deltagere 
per marked og der vil kun afholdes 
udendørs markeder, hvilket er 
faktorer der vil bidrage til at 
nedsætte risiko for smitte. 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

 

Markeder på museer o.lign.: 

I perioden maj-august forventes 

omkring 40-75 markeder med 

500-1.000 besøgende 

(afhængig af øvrige 

restriktioner). 

 

EM Ordning for udendørs 
motionsevents 

Udendørs motionsevents 

afvikles med maks. 3.000 

deltagere i sektioner á 150 

personer. 

 

Pr. 14 juni lempes kravene 

til maks. 5.000 deltagere i 

sektioner á 500. 

 

Krav om coronapas for 

ordningen (ikke stikprøve). 

Risikoen for smitte ved 
udendørs motionsevent 
er middel. 
 
Risiko for smitte er 
knyttet til intens fysisk 
aktivitet med stor 
udskillelse af partikler 
fra luftveje samt at 
deltagere (og tilskuere) 
mødes med fremmede 
fra andre sociale 
netværk. Jo større antal 
der mødes jo større 
risiko for smitte.   

Danmarks idrætsforbund (DIF): 

 Juni 24.100 

 Juli:0 

 Aug: 86.400 

Ovenstående tal dækker 

primært motionsevnet inden for 

løb, triatlon, cykling og svømning 

i foreningsidræt-ten under DIF. 

Vi forventer, at der i forbindelse 

med genåbningen vil blive 

afholdt nogle få motionsevents 

med under 500 deltagere i juni, 

juli og august. 

 

 

Firmaidrætten: 

Maj + juni: 11 arrangementer 

med mellem 750 og 1.000 

deltagere 

August: 4 arrangementer med 

mellem 500 og 800 deltagere 

 

DGI: 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten 
hvilket især har betyd-
ning såfremt aktiviteten 
er intens og for aktivite-
ter hvor afstand kun 
vanskelig kan oprethol-
des. 
 
Den rutinemæssige test 
af personer med 
tilknytning til 
uddannelsesinstitutioner 
vil sandsynligvis 
opfange en del smittede 
fra dette segment og 
coronapas vil i perioder 
med undervisning 
sandsynligvis have 
mindre betydning. 

Middel Motionsevents indebærer en høj 
intensiv fysisk aktivitet, dvs. øget 
risiko for udskillelse af partikler fra 
luftveje, hvilket vil øge risiko for 
smitte. Det må forventes at en 
række af aktiviteter udføres i 
fællesskab med andre og kan derfor 
være ledsaget af møder på tværs af 
sociale netværk i andre situationer, 
fx serveringssteder eller forsamling – 
disse faktorer vil øge risiko for 
smitte. Antallet af personer der 
sandsynligvis vil deltage i udendørs 
motionsevents vil finde sted over 
hele sommeren, og da antallet af 
maksimum deltagere øges medio 
juni måned må det forventes at 
antallet af personer der omfattes af 
aktiviteten vil være betydelig. 
Aktiviteten foregår udendørs og det 
vil i sig selv nedsætte risiko for 
smitte, men den tilhørende sociale 
aktivitet foregår ikke nødvendigvis 
udendørs og vil derfor kunne bidrage 
til øget risiko for smitte.  
 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

 Juni: 8 arrangementer, 

500-3.000 deltagere 

 Juli: 2 arrangementer, 500-

2.500 deltagere 

 Aug: 6 arrangementer, 500-

3.000 deltagere 

 

Alle tal er estimater behæftet 

med stor usikkerhed. 

KUM Ordning for udendørs 
arrangementer for stående 
og i bevægelse (festivaler, 
større koncerter, 
sportsarrangementer) 

Arrangementer omfattet af 

ordningen afvikles med 

maks. 2.000 deltagere i 

sektioner á 200 personer. 

 

Medio august lempes til 

maks. 5.000 deltagere i 

sektioner á 500 personer. 

 

Krav om coronapas for 

ordningen (ikke stikprøve). 

Det bemærkes, at 

aftaleparterne ved 

forhandlingerne pr. 21. maj 

er enige om, at der for 

ordningen for udendørs 

arrangementer med 

stående publikum gælder et 

sædvanligt krav om 

coronapas, hvor både 

antigentest og PCR-test har 

en gyldighed på 72 timer, 

lempet fra antigentest med 

Risikoen for smitte ved 
udendørs 
arrangementer for 
stående og i bevægelse 
(festivaler, større 
koncerter, 
sportsarrangementer) er 
middel. 
 
Risiko for smitte er 
knyttet til møde med 
fremmede fra andre 
sociale netværk. Jo 
større antal der mødes 
jo større risiko for 
smitte. Indendørs 
arrangementer anses 
for at øge risiko for 
smitte sammenlignet 
med udendørs 
arrangementer. 
Herudover antages at 
der i større grad vil 
være sang og råb som 
kan betyde en øget 
udskillelse af partikler 
fra luftvejene 
 

Musikfestivaller med/uden 

overnatning: 

I perioden maj-august er der 

normalt ca. 32 musikfestivaller 

med/uden overnatning. Ingen af 

disse vil kunne gennemføres 

som normalt under nogle af 

faserne. Det vides ikke om nogle 

festivaler vælger at gennemføre 

med færre publikummer. 

Normalt ville der i perioden fra 

maj-august være omkring 100 

udendørs koncerter iflg DKK 

(Danske Kultur- og 

Koncerthuse). 

 

Et ukendt antal udendørs 

stående arrangementer på 

museerne med mellem 100 og 

200 deltagere 

 

Alle tal er estimater behæftet 

med stor usikkerhed 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten 
hvilket især har betyd-
ning for aktiviteter hvor 
afstand kun vanskelig 
kan opretholdes. 
 
Den rutinemæssige test 
af personer under 
uddannelse vil 
sandsynligvis opfange 
en del smittede fra dette 
segment og coronapas 
vil i perioder med 
undervisning 
sandsynligvis have 
mindre betydning. 

Middel Ved afholdelse af aktiviteten er der 
mulighed for registrering af deltager 
som kan anvendes såfremt 
kontaktopsporing bliver nødvendigt.   
Der bør være mulighed for at sikre 
forhold der gør det muligt at 
overholde gældende afstandskrav, 
fx ved brug af sektionering. Der vil 
være møder på tværs af sociale 
netværk, og ved mulighed for 
indtagelse af alkohol vil der være en 
risiko for manglende efterlevelse af 
de hygiejniske anbefalinger. 
Aktiviteterne vil sandsynligvis have 
en særlig høj intensitet, dvs. råb og 
sang med øget risiko for udskillelse 
af partikler fra luftveje vil selve 
aktivitetens art være betydende, om 
end det i nogen grad imødegås af at 
aktiviteten foregår udendørs. 
 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

gyldighed på 24 timer.

  

 

KUM Ordning for indendørs, 
stående arrangementer 

Der er ikke genåbnet for 

arrangementer omfattet af 

denne ordning. Der 

genåbnes medio august, 

hvor der åbnes for 

arrangementer med maks. 

3.000 deltagere i sektioner 

á 300 personer.  

 

Krav om coronapas for 

ordningen (ikke stikprøve).

  

Risikoen for smitte ved 
indendørs, stående 
arrangementer  er 
middel-høj. 
 
Risiko for smitte er 
knyttet til møde med 
fremmede fra andre 
sociale netværk. Jo 
større antal der mødes 
jo større risiko for 
smitte. Indendørs 
arrangementer anses 
for at øge risiko for 
smitte sammenlignet 
med udendørs 
arrangementer. 
Herudover antages at 
der i en vis grad vil 
være sang og råb som 
kan betyde en øget 
udskillelse af partikler 
fra luftvejene 

Koncerter, stående indendørs: 

Normalt omkring 1.000 koncerter 

i perioden maj-august. Med 

nævnte ordning i en senere fase 

2 formentlig under 30% af dette 

og med færre deltagere 300 

koncerter med gennemsnit på 

300 deltagere i fase 2. 

 

Indendørs stående 

arrangementer på museerne: 

Ukendt antal arrangementer 

med 100-300 gæster 

(udstillingsåbninger mv) 

 

Alle tal er estimater behæftet 

med stor usikkerhed 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten 
hvilket især har 
betydning for aktiviteter 
hvor afstand kun 
vanskelig kan 
opretholdes. 
 
Den rutinemæssige test 
af personer under 
uddannelse vil 
sandsynligvis opfange 
en del smittede fra dette 
segment og coronapas 
vil i perioder med 
undervisning 
sandsynligvis have 
mindre betydning. 

Middel-Høj Ved afholdelse af aktiviteten er der 
mulighed for registrering af deltager 
som kan anvendes såfremt 
kontaktopsporing bliver nødvendigt.   
Der bør være mulighed for at sikre 
forhold der gør det muligt at 
overholde gældende afstandskrav, 
fx ved brug af sektionering. Der vil 
være møder på tværs af sociale 
netværk, og ved mulighed for 
indtagelse af alkohol vil der være en 
risiko for manglende efterlevelse af 
de hygiejniske anbefalinger. 
Aktiviteterne vil sandsynligvis have 
en særlig høj intensitet, dvs. råb og 
sang med øget risiko for udskillelse 
af partikler fra luftveje vil selve 
aktivitetens art være betydende. Der 
bør derfor være stor fokus på 
ventilation og mulighed for 
udluftning.  

KUM Fodboldkampe i 3F 
Superligaen, NordicBet 
ligaen og Gjensidige 
Kvindeligaen, 1. division 
(kvinder) og 2. division, 
finalen i Sydbank Pokal og 
Kvindepokalfi-nalen samt 
A-landskampe (herrer og 
kvinder) 

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 

Risikoen for smitte ved 
fodboldkampe er lav-
middel. 
 
Risiko for smitte er 
knyttet til møde med 
fremmede fra andre 
sociale netværk. Jo 
større antal der mødes 
jo større risiko for 

Herrer: Superliga, Finalen i 

Sydbank Pokalen, 1. division og 

2. division: 

 Fra 1. Juli til 31. August: 

261.000 fordelt over ca. 

178 fodboldkampe.  

 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten. 

Lav-Middel Ved afholdelse af aktiviteten er der 
mulighed for registrering af deltager 
som kan anvendes såfremt 
kontaktopsporing bliver nødvendigt.   
Der er gode muligheder for at sikre 
forhold der gør det muligt at 
overholde gældende afstandskrav, 
fx ved brug af sektionering. Der vil 
være møder på tværs af sociale 
netværk, og ved mulighed for 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

tilskuere med henblik på 

understøttelse af 

smitteopsporingen 

smitte. Siddende 
tilskuere anses for at 
mindske risiko for smitte 
sammenlignet med 
stående tilskuere.  

Kvinder: Kvindeliga og 1. 

division: 9.000+7.000 (eksklusiv 

personale) 

 Juni:  0 

 Juli: 0 

 August: 17.000 

 

Landskampe inkl. EM i fodbold: 

76.633 (eksklusiv personale). 

 

Aktivitetsdata DIF, Danmarks 

Idrætsforbund: 

Totalt antal tilskuere i juni, juli og 

august: 

 Juni: 47.000 

 Juli: 5600 

 August: 62000  

  

indtagelse af alkohol vil der være en 
risiko for manglende efterlevelse af 
de hygiejniske anbefalinger. 
Aktiviteterne vil sandsynligvis have 
en særlig høj intensitet, dvs. råb og 
sang med øget risiko for udskillelse 
af partikler fra luftveje om end det 
imødegås af at aktiviteten foregår 
udendørs. 
 

KUM/ 
KM/ 
BUVM/ 
SÆM 

Udendørs sommerlejre, 
spejderlejre, stævner mv. 
med overnatning 

Krav om coronapas. 
Kontrollen i regi af frivillige 
foreninger kan udføres ved 
én daglig stikprøvekontrol af 
alle tilstedeværende 
personer, der er undergivet 
krav om coronapas. 

 

Risikoen for smitte ved 
udendørs sommerlejre 
mv.  er middel. 
 
Risiko for smitte er 
knyttet til møde med 
fremmede fra andre 
sociale netværk. Jo 
større antal der mødes 
jo større risiko for 
smitte.  

Med overnatning: 

Sommerlejre i DUFs 

medlemsorganisationer for børn 

og unge under 30 år 

 Juni, juli og august: 88.325 

 

Sommerlejre i regi af Dansk 

Folkeoplysnings Samråd 

 Juni: 1.050 

 Juli: 8.400 

 August: 1.050 

 

Nedsætter risiko for at 
asymptomatisk smittet 
deltager i aktiviteten 
hvilket især har 
betydning såfremt 
aktiviteten er intens og 
for aktiviteter hvor 
afstand kun vanskelig 
kan opretholdes. 
 
Den rutinemæssige test 
af personer i 
uddannelsesinstitutioner 
vil sandsynligvis 
opfange en del smittede 
fra dette segment og 
coronapas vil i perioder 

Middel Ved afholdelse af aktiviteten er der 
mulighed for registrering af deltager 
som kan anvendes såfremt 
kontaktopsporing bliver nødvendigt. 
Aktiviteten foregår udendørs og vil 
medvirke til at reducere risiko for 
smitte. Mulighed for overnatning vil 
bidrage til at øge risiko for smitte da 
varighed af samvær øges.En stor 
del af deltagere er personer under 
18 år, som ikke vil blive testet 
regelmæssig via 
uddannelsesinstitutionerne i 
sommerferien. 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

Sommercamps og -lejre for DIF, 

DGI og Firmaidrætten (til og 

med 18 år): 

 Juni: 1.624 

 Juli: 12.994 

 August: 1.624 

 

Sommerstævner mm. for DIF, 

DGI og Firmaidrætten (til og 

med 18 år): 

 Juni: 4.000 

 Juli: 32.000 

 August: 4.000 

 

Sommerferie-camps på 

efterskoler eller andre kostskoler 

samt lignende aktiviteter: 

 Det skønnes, at der vil 

være tale om ca. 5.000 

børn og unge i alt i 

sommerperioden. 

 

Sommerlejre/-stævner 

arrangeret af kirkelige 

missionsforeninger m.v. for børn 

og unge under 25 år. 

 Juni: = 1.040 

 Juli: = 5.115 

 August = 675 

 

Uden overnatning 

med undervisning 
sandsynligvis have 
mindre betydning. 



 

 

 Beskrivelse af gældende 
område (tilføj gerne 
yderligere områder) 

Beskrivelse af gældende 
regler for kontrol af 
coronapas 

1. parameter 
Risiko for 
smittespredning ved 
den konkrete aktivitet 
belyst ud fra aktuel 
smitteforekomst ultimo 
maj 2021 

2. Parameter 
Forventet aktuel aktivitet (antal 
deltagere) pr. 21. maj 

3. Parameter 
Smitteforebyggende 
rationale ved brug af 
coronapass i forhold til 
den konkrete aktivitet 

Samlet 
vurdering ved 
udfasning af 
coronapas 

Vurderingen beror særligt på 

Sommerlejre i regi af Dansk 

Folkeoplysnings Samråd 

 Juni: 250 

 Juli: 700 

 August: 250 

 

Sommercamps og -lejre for DIF, 

DGI og Firmaidrætten (til og 

med 18 år) 

 Juni: 6.497 

 Juli: 51.976 

 August: 6.497 

 

Sommerstævner mm. for DIF, 

DGI og Firmaidrætten (til og 

med 18 år) 

 Juni: 4.000 

 Juli: 32.000 

 August: 4.000 

 

Sommerlejre/-stævner 

arrangeret af kirkelige 

missionsforeninger m.v. for børn 

og unge under 25 år. 

 Juni: 0 

 Juli: = 260 

 August: 0 

 


