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Opmærksomhedspunkter i forbindelse med eventafvikling 
under Covid-19 
 
I forbindelse med, at sporteventbranchen – sammen med resten af verden - er blevet ramt af Covid19 er 
der en række opmærksomhedspunkter, som eventarrangører nu i øget grad skal have fokus på. Det 
være sig både regler/anbefalinger fra de danske myndigheder, som vi selvsagt skal følge, men også 
mulige yderligere retningslinjer fra det internationale forbund. 
 
Forholdsregler, der gælder på et tidspunkt, kan ændre sig markant over tid og være væsensforskellig fra 
den ene event til den anden i forhold til eventens karakter. Nedenfor er listet nogle af de punkter, som 
det typisk er relevant at overveje i forbindelse med pandemien. 
 
Overvej selv, hvilke yderligere forhold der skal udtænkes særlige procedurer for ved jeres event og 
kontakt os endelig, hvis har punkter, som du mener bør tilføjes / opdateres på listen: 
 
Økonomi Har det økonomiske konsekvenser at afvikle eventen med evt. Covid-19-

foranstaltninger? 
 
Findes der nogle kompensationsordninger, som dækker et evt. tab i forbindelse 
med eventen? 
 

Rejseforanstaltninger 
/ indrejse / visum 

Er der begrænsninger i indrejse til Danmark for vores deltagere samt 
potentielle tilskuere? Hvilke regler gælder for indrejse til Danmark, herunder 
godkendte og karantæneramte lande? 
 
Hvordan sikrer vi bedst mulighed for indrejse for vores deltagere? Skal vi have 
en aftale med rigspolitiet omkring dokumentation såsom invitation, status af at 
være professionel idrætsudøver, evt. negativ corona-test, vaccine-pas mv.? 
 

Adgang til 
behandling på 
sygehuse 

Har alle eventens gæster (også de oversøiske) adgang til vederlagsfri 
behandling på sygehuse, såfremt vedkommende bliver smittet med Covid-19? 
 
Skal gæsterne eventuelt selv tegne forsikringer, der dækker sådanne 
omkostninger til behandling? Eller skal det internationale forbund involveres i 
at tegne sådanne forsikringer for gæsterne? 
 

Forsamlingsforbund / 
pladsbegrænsning 

Er der restriktioner, som påvirker om eventen kan afvikles, billetsalget må 
begrænses mv.? 
 
Hvis der begrænsede pladser/zoneopdeling pga. forsamlingsforbud (såkaldt 
”coronafri boble”, skal frivillige så begrænses i at måtte blive og overvære 
konkurrencen efter endt vagt? (Et vigtigt parameter, der kan have indvirkning 
på frivillig-tilslutning). 
 
Hvordan kan ”boblen” påvirke akkrediteringszoner og mulighed for at bevæge 
sig rundt – fx for frivillige, der skal fragte forplejning fra køkken til et lokale i 
modsat ende af hal? Og fx for eventpersonale, der enten er inde i eller ude af 
”boblen”? 
 
Hvis der allerede er solgt flere billetter end der må være til stede, hvordan 
udvælges det så, hvem der må beholde billetter? Kan der være strategisk 
ønske om at beholde nogle pladser frem for andre? 
 

Covid-19 
inspektør/officer 

Hvem har ansvaret / detaljeret kendskab til retningslinjer og procedurer for, 
hvordan Corona håndteres i forbindelse med eventen? Hvordan sikrer vi, at 
ansvar/kendskab er placeret mest effektivt, herunder med hovedansvarlig tæt 
på eventledelsen? Og hvem sørger for at håndhæve de for eventen gældende 
retningslinjer? (ekstra frivillige?) 
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Kommunikation For at gøre alle deltagere/tilskuere trygge ved at deltage ved eventen, er det 
vigtigt med let tilgængelig dokumentation af, hvordan I opfylder gældende 
sikkerheds-/hygiejnekrav (og hvad I evt. gør ekstra). 
 
Hvordan får vi kommunikeret diverse procedurer / retningslinjer til samtlige 
deltagere, tilskuere, presse mv.? (Se evt. skabeloner under eventguidens 
kapitel om eventkommunikation på 
https://www.sporteventdenmark.com/eventguide/eventkommunikation/) 
 

Krav til afstand, 
hygiejne mv.  
 

Hvilke afstands- og hygiejnekrav gør sig gældende? Er der fx krav om: 
 

 Håndsprit: Hvor skal det opstilles? Hvor meget skal der indkøbes? 
Hvem sørger herfor/betaler (arenaen, hotellet, eventarrangørerne)? 

 Mundbind? 
 Er der særlige krav i forbindelse med transport af delegerede, bagage 

mv.? 
 

 Er der særlige foranstaltninger, som skal etableres i arenaen, fx: 
 Zoneopdeling: Deltagere, tilskuere, presse 
 Ind-/udgange: Ankommer folk på samme tid? Er der brug for flere 

ind- og udgange, gangbaner? Lav en plan for hvordan folk 
ankommer til/forlader stedet, så afstand stadig er muligt. 

 Bespisning 
 Akkrediteringskort (markering af hhv. inde eller ude af ”boblen”?) 
 Omklædning: Er det stort nok til at overholde afstandskrav? 
 Spillerbænk: Skal der dedikeres ”privat” plads til hver spiller? 
 Under kampafvikling: Hvordan håndteres fx gulvaftørring, 

bolddrenge/piger mv.? 
 

 Er der særlige foranstaltninger, som skal etableres på hotellet, fx i 
forbindelse med: 

 Chek-in, forplejning, brug af fitness faciliteter mv. 
 

Covid-19 test, 
temperaturmåling 
mv. 

Er der krav fra det internationale forbunds side om fremvisning af negativ test / 
temperaturmåling af spillere, ledere, officials, stab? 
Hvis Ja: Skal der etableres aftale med myndigheder i lokalområdet? 
 
Hvis krav om test, hvem skal så dække betaling herfor? Hvornår skal testen 
være foretaget – skal der gentestes undervejs i konkurrencedagene? Medfører 
det krav til hvor meget atleterne må begive sig ud?  
 
Har det internationale forbund (dvs. rettighedshaver) en detaljeret protokol for 
testregimet? Og hvordan harmonerer denne protokol med gældende krav og 
restriktioner fra de danske myndigheder? 
 
Har vi brug for en samlet leverandør af tests? Skal vi både bruge PCR- og 
antigentests? Hvor hurtigt skal vi have svar på tests?  
 

Presse / fotografer Hvilke retningslinjer gælder for tv/presse/fotografer? Herunder fx krav til mixed 
zone, pressepladser i hallen, pressemøder mv.  
 

Kontrakter mv. Har vi aftaler med hoteller, samarbejdspartnere, leverandører mv. som 
kan/skal ændres for at tage højde for Covid-19? 
Herunder, fx 
 

 Kontrakter med hoteller og venues 
 Eventkontrakter med det internationale forbund/rettighedshaver 
 Forsikringer 
 Betalingsmilepæle 
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Hvis der forekommer melding om påbud om at rejse til DK for de udenlandske 
nationer tæt på eventen, hvem dækker så de allerede bookede hoteller? Hvad 
står der i aftalen med hotellet / IF?  
 

Risikoanalyse for nye 
events til Danmark 
 

Fremadrettet betyder Covid-19 situationen, at arrangørpartnerne skal være 
endnu mere opmærksomme på, hvilke betingelser der gælder 
på en række afgørende områder for budrunder eller forhandlinger omkring nye 
events. Det bliver i endnu højere grad væsentligt at 
afklare spørgsmål som: 
 
 Hvem har ansvaret ved en udsættelse og aflysning? 
 Hvordan er vi stillet, hvis vi ikke frit kan sælge billetter? 
 Kan vi forudbetale rettighedsgebyr til de internationale forbund? 
 Hvordan sikrer vi rimelige betalingsmilepæle i kontrakter med hoteller og 

venues? 
 Hvilke forsikringer skal vi tegne, og hvordan er vores samarbejdspartnere 

dækket? 
 Hvordan sikrer vi en tryg oplevelse for alle gæster til eventen? 
 Hvilke myndigheder skal vi være i kontakt med og opnå godkendelser fra 

omkring gæsteantal og indretning af venue mv.? 
 

 


