
Aftale om yderligere udfasning af restriktioner mv. fra den 11. juni 2021 på 

folkeoplysningsområdet. 

Vi har modtaget nedenstående oplysninger omkring udfasning af restriktioner fra den 14. juni og 

frem. Da vi endnu ikke har modtaget oplysninger fra Kulturstyrelsen, så kan der komme yderligere 

oplysninger i løbet af næste uge. 

 Ændringer pr. 14. juni 2021 Ændringer pr. 

1. juli 2021 

Ændringer pr. 1. 

august 2021 

Mundbind/visir Krav om mundbind og visir 

ophæves pr. 14. juni 2021 

  

Coronapas Idrætsforeninger:  

 Der fortsættes uændret 

med stikprøvekontrol 

Spejdere: 

 Krav om tjek af 

coronapas ophæves pr. 

14. juni 2021 

Øvrige foreninger: 

 Krav om tjek af 

coronapas ophæves pr. 

14. juni 2021 

Aftenskoler:  

 Krav om tjek af 

coronapas ophæves pr. 

14. juni 2021 

 Idrætsforeninger: 

 Krav om 

coranapas 

ophæves pr. 1. 

august 2021 

PCR-test  PCR-test vil 

være gyldig i 96 

timer pr. l. juli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ændringer pr. 14. juni 2021 Ændringer pr. 

1. juli 2021 

Ændringer pr. 1. 

august 2021 

Større 

indendørs 

arrangementer 

og møder med 

siddende 

publikum 

Sektioner af 500, ingen grænse 

for max antal, dog skal der 

stadigvæk tages forbehold for 

areal- og afstandskrav. Krav om 

coronapas og sundhedsplaner 

(over 500) 

 Hæves til sektioner af 

1.000. 

Konferencer 

og møder 

Ingen grænse for antal deltagere, 

forsat krav om coronapas, 

afstandskrav og sundhedsplan 

(over 500) 

  

Udendørs 

motionsevents 

Gruppesektioner af 500, dog 

max 5.000 i gang samtidigt. 

Fortsat krav om coronapas og 

sundhedsplan. 

 Gruppesektioner af 

500, dog max 10.000 i 

gang samtidigt.  

Udendørs 

arrangementer 

for stående og 

i bevægelse 

Sektioner af 500, dog max 2.000 

deltagere i alt. Krav om 

coronapas og sundhedsplan. 

Sektioner af 

1.000, dog max 

2.000. Krav om 

coronapas og 

sundhedsplan. 

Sektioner af 2.500, 

dog max 10.000 

deltagere. Krav om 

coronapas og 

sundhedsplan. 

Indendørs 

stående 

arrangementer 

 Sektioner af 500, 

dog max 3.000 

deltagere. Krav 

om coronapas 

og 

sundhedsplan. 

 

Sommerlejre Max 500 deltagere indendørs og 

udendørs. Krav om coronapas 

ved indendørsaktiviteter, 

herunder overnatninger, for 

mellem 100 – 500 personer 

  

Forsamlingsforbuddet hæves pr. 11. juni 2021 til 100 personer indendørs og ingen 

begrænsninger udendørs, dog er der krav om sektionering mm. 


