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Coronavejledning – DGI – Badmintonklubber  
 
På vegne af min klient, som er medlem af en Badmintonklub i Storkøbenhavn, har 
jeg en forespørgsel vedrørende klubbens håndtering af coronarestriktionerne på 
baggrund af vejledningen fra DGI til badmintonklubberne under DGI. 
 
Det fremgår af DGI’s hjemmeside under ”Idræt og corona”, at personer over 18 år 
skal have gyldigt coronapas, når de deltager i indendørs idræt. 
 
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-
corona-krisen-i-foreningen 
 
 
På samme side henvises til reglerne som angivet på: ”coronasmitte.dk”. 
 
Af coronasmitte.dk fremgår følgende under ”Spørgsmål og svar”, 
(https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas): 
 
 

”Kravet om coronapas gælder ikke for følgende: 
 

 Børn under 15 år. 

 Personer der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en COVID-
19 test. 

 Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en COVID-19 test. 

 Børn og unge mellem 15 og 17 år, når de udøver idræts- og 
fritidsaktiviteter. 
 
Du kan finde Sundhedsstyrelsens anbefalinger for, hvornår du kan 
være undtaget for test på deres hjemmeside: 
 
Situationer hvor du kan være undtaget for test (sst.dk) 
 

https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen
https://www.dgi.dk/foreningsledelse/viden-vaerktoejer/saadan-haandterer-du-corona-krisen-i-foreningen
https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas
https://www.sst.dk/da/corona/hvis-du-har-symptomer_-er-syg-eller-smittet/hvornaar-du-skal-testes?fbclid=IwAR1dIz9oCs3NiOdgbHC1vqbYwjisEXYjY-ybssKxuIwEzGuqb_GQQB65DxU
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Til undtagelse for coronapas efter pkt. 1 kan dokumentation vises i 
form af sundhedskort eller anden offentlig udstedt 
identifikationskort, hvoraf navn og alder fremgår. Undtagelse efter 
pkt. 2 og 3 baserer sig på nuværende tidspunkt på en tillidsbaseret 
model på baggrund af borgerens eget udsagn.” 

 
 
De gældende regler, som ligger til grund for vejledningen følger af Bekendtgørelse 
om restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas 
på Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19 - BEK nr. 
954 af 20/05/2021. 
 
Reglerne om coronapas fremgår af bekendtgørelsens §§ 13 – 17. I henhold til 
bekendtgørelsens § 14 skal der forevises coronapas: 
 
 

§ 14. For at forebygge og inddæmme udbredelse af covid-19 skal 
besøgende, brugere, tilskuere og lignende kunne forevise et 
coronapas ved ankomst til et lokale eller en lokalitet omfattet af stk. 
2, jf. dog § 15. Coronapasset skal forevises til personale eller andre 
personer tilknyttet lokalet eller lokaliteten, eller der kan ske 
automatisk scanning af QR-koden i appen ”Coronapas”, jf. § 13, stk. 
1, nr. 5. Besøgende mv. på biblioteker og i lokaler, hvor der udøves 
aktiviteter organiseret af foreninger, skal kunne forevise et 
coronapas ved stikprøvekontrol, jf. § 17, nr. 3. 
 
Stk. 2. Stk. 1 omfatter følgende lokaler og lokaliteter, som fysiske og 
juridiske personer, herunder offentlige myndigheder, råder over, og 
hvortil offentligheden har adgang: 
 
1) Lokaler og lokaliteter, hvor der udøves kulturaktiviteter, herunder 
museer, kunsthaller, kultur-, aktivitets- og medborgerhuse, 
grundkurser på kunstområdet, aftenskoler, musik- og kulturskoler, 
Folkeuniversitetet, biblioteker, arkiver, teatre, spillesteder og 
biografer. 
 
2) Lokaler og lokaliteter i zoologiske anlæg, akvarier og lignende. 
 
3) Lokaler, hvor der udøves forenings-, fritids- og idrætsaktiviteter, 
herunder idrætshaller, svømmehaller og træningscentre, 
foreningslokaler og lignende. 
 
4) Stadions, hvor der afvikles fodboldkampe, der er omfattet af 
bekendtgørelse om afvikling af fodboldkampe i 3F Superligaen mv. 1. 
pkt. omfatter både lokaler og lokaliteter. 
 
5) Lokaliteter, hvor der afvikles idrætsarrangementer eller 
motionsevents, der er omfattet af bekendtgørelse om afvikling af 
større arrangementer på Kulturministeriets område i forbindelse 
med håndtering af covid-19.” 

 
 
Der gælder undtagelser fra at skulle forevise coronapas i henhold til 
bekendtgørelsens § 15: 
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”§ 15. § 14, stk. 1, gælder ikke (min understregning) for følgende: 
 
1) Børn under 15 år. 
 
2) Personer, der af medicinske årsager ikke bør få foretaget en covid-
19-test. 
 
3) Personer, der som følge af en fysisk eller psykisk 
funktionsnedsættelse ikke bør få foretaget en covid-19-test. 
 
4) Børn og unge under 18 år på, musik- og kulturskoler, andre 
kunstskoler, grundkurser på kunstområdet og aftenskoler, jf. § 14, 
stk. 2, nr. 1. 
 
5) Børn og unge under 18 år i forbindelse med udøvelse af forenings-
, fritids- og idrætsaktiviteter, jf. § 14, stk. 2, nr. 3.” 

 
 
Endelig følger af bekendtgørelsens § 16: 
 
 

”§ 16. Kan der ikke fremvises et coronapas, jf. § 14, stk. 1, kan der 
ske bortvisning, jf. dog § 15.” (Min understregning). 

 
 
Henvisningen i bekendtgørelsens § 16 til § 15 medfører således, at der ikke kan ske 
bortvisning, såfremt en person er omfattet af undtagelsesbestemmelsen i § 15.  
 
Det skal i den forbindelse fremhæves, at der, som det også fremgår af 
coronasmitte.dk, ikke kan stilles krav om dokumentation for at en person er 
omfattet af undtagelsen for at forevise coronapas.  
 
Der er således i bekendtgørelsen hjemmel til at bortvise personer, der ikke 
overholder reglerne og fremviser coronapas. Dog er der ikke hjemmel til at bortvise 
personer, der er undtaget fra coronapas i henhold til bekendtgørelsens § 16, jf. § 
15.  
 
Jeg skal venligst anmode om en bekræftelse af, DGI´s vejledning følger den 
gældende bekendtgørelse - BEK nr. 954 af 20/05/2021 - bekendtgørelse om 
restriktioner for lokaler og lokaliteter, krav om mundbind m.v. og coronapas på 
Kulturministeriets område i forbindelse med håndtering af covid-19, således at 
reglerne i § 16 overholdes og personer, der er omfattet af undtagelsen for 
coronapas ikke kan bortvises. 
 
For ordens skyld skal jeg også påpege, at persondatalovens regler skal overholdes 
i forbindelse med personfølsomme oplysninger. 
 
 
Med venlig hilsen 
 
Claes Hahn Balle 
Advokat, partner
 


