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Dagens møte om nasjonale smitteverntiltak 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til dagens møte om 
vurderinger av nye nasjonale smittevernstiltak som vil berøre idretten, og takker for 
invitasjonen til å gi idrettens innspill i forkant. 
 
Smitte kommer i alle deler av samfunnet, men det viktige er hvordan det håndteres. Her 
mener vi at idretten med sine smittevernsprotokoller, veiledere og skolering, har vist seg å 
være et viktig verktøy for å hindre videre smittespredning. Gjennom god organisering 
igangsettes nødvendige tiltak, og det er kontroll på alle aspekter ved gjennomføring av 
idrettsaktivitet fra transport, oppmøteregistrering, håndhygiene og avstandskrav i alle 
sammenhenger, foruten selve idrettsaktiviteten der hvor nærkontakt er en del av idrettens 
egenart. Vi kan ikke se at idretten har vært en kilde til større smittespredning enn andre deler 
av samfunnet, tvert imot. For folk flest er det vanskelig å forstå at den samme vennegjengen 
kan utøve en felles aktivitet utenfor den organiserte idretten, men de kan ikke trene sammen 
i en setting hvor smittevernstiltak er igangsatt og systematisert.  
 
Derfor mener vi at myndighetene gjennom organisert idrett kan åpne opp for 
mer, fordi smittevernshåndtering er en del av vårt virke, og man raskt kan 
igangsette strengere tiltak ved behov.  
 

Gjenåpning for den resterende voksenidretten  

Det er i realiteten en svært liten gruppe (i antall) som fremdeles er avskåret fra å delta i 
organisert idrettsaktivitet, og begrenser seg i stor grad til voksne utøvere i innendørsidretter 
med nærkontakt. Gruppen utgjør totalt sett i underkant av 50 000 og består av voksne 
utøvere som i all hovedsak er fullvaksinerte. Det er med andre ord ikke snakk om et stort 
volum, og de er lokalisert i hele Norge. For lagidrettene er håndball den største 
innendørsidretten med ca 9000 voksne utøvere som per nå ikke kan gjennomføre normal 
idrettsaktivitet. Dernest følger bandy med 5000 og basket med 4200 utøvere 
 
Dersom restriksjonene videreføres, så vil idretten etterlyse en faglig 
dokumentasjon på at en åpning for våre få gjenværende voksne utøvere som i 
stor grad er vaksinerte, kan medføre en økning på antall sykehusinnleggelser og 
intensivpasienter.  
 
Dialog, forholdsmessighet og forutsigbarhet er av stor betydning for at vi fortsatt kan bidra til 
en kontrollert gjenåpning. I en tid hvor flertallet av befolkningen er fullvaksinert, har 
medlemsmassen forventninger til at eventuelle restriksjoner må være godt smittevernsfaglig 
begrunnet. Det er en annen situasjon nå enn hva man stod i for ett år siden, og vi vil gjenta 
vår anmodning om å se på en tilnærming som innebærer at en nasjonal og generell 
anbefaling om 1 meters avstand kan tilpasses idrettens kontekst slik at idretter som betinger 
kontakt ikke automatisk nedstengtes over lange perioder. 
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Dette er en tilnærming som bedre ivaretar idrettens egenart og som gir idretten mulighet til å 
holde organisasjonen samlet og dermed være en sterk partner for myndighetene i arbeidet 
med å håndtere pandemien. 
 
Voksne utøvere bør kunne trene og konkurrere som normalt innenfor et 
ansvarlig smittevernsregime som alle særforbund har tilrettelagt for, også der 
dette skjer innendørs og med kontakt.  
 
Dersom det av smittevernsfaglige hensyn ikke skulle være mulig å få gjenopptatt full aktivitet 
for denne gruppen mener vi at det må være mulighet til å vurdere en stegvis lettelse i 
tiltaksbyrden fra dagens situasjon. Dette kan omfatte f.eks.  

o Trene med nærkontakt innendørs, men begrense konkurranseaktiviteten 
o Eventuelt tillate trening med kontakt med et begrenset antall utøvere 
 

Blant gruppen utøvere som fremdeles er underlagt aktivitetsrestriksjoner, er vi mest 
bekymret for de unge voksne. Norges studentidrettsforbund, som har unge voksne som sin 
hovedmålgruppe, har nylig gjennomført en undersøkelse blant sine medlemmer. Resultatet 
fra undersøkelsen viste at studentidretten var svært viktig for medlemmenes fysiske og 
mentale helse, og for deres trivsel i studiehverdagen.  
Det er en bekymring for frafall av frivillige i studentidretten, ettersom studentene forsvinner 
ut av idrettslagene når studietiden er over. Det er med andre ord en sårbarhet knyttet til å 
sikre kontinuitet. Fravær av aktivitet vil over tid kunne svekke studentidretten som 
organisasjon.  
Derfor er det viktig for studentidretten å komme i gang med trening og konkurranser som 
normalt også innen kontaktidretter. Dette er unge mennesker som testes regelmessig f.eks. i 
forbindelse med deltakelse i forelesninger og gruppen må forholde seg til både idrettens egne 
smittevernregler, utdanningsinstitusjonens og til Samskipnadens regler. 
 
Unge voksne er en viktig målgruppe som vi ber om blir hensyntatt i de videre 
vurderingene.  
 
Toppidretten oppleves for snevert avgrenset og vi gjentar ønsket om at idretten selv 
definerer sin toppidrett. Utøverne som trener og konkurrerer på høyt nivå har en høy 
bevissthet omkring smittevern og de aller fleste er fullvaksinerte og med svært god helse. 
Som for breddeidretten for voksne, er det et svært lavt volum blant dagens toppidrettsutøvere 
som fortsatt ikke kan trene og konkurrere som normalt.  
 
Testing i forkant av idrettsaktivitet 
Vedrørende en mulig innføring av testregime før treninger, bør dette primært vurderes som 
et egnet smittevernstiltak i toppidretten. For barn, unge og bredden, må man vurdere 
hensiktsmessigheten av dette tiltaket sett opp mot det meransvaret dette påfører frivillige i 
klubben, og ikke minst hvordan en vesentlig merkostnad for innkjøp av tester for klubbene 
skal dekkes inn. For toppidretten, er testing i forkant av trening og konkurranser allerede 
godt innarbeidet i foreliggende smittevernsprotokoller. 
 
 
Publikumsarrangementer 
Når det gjelder myndighetenes vurderinger av publikumsantall på store arenaer både 

innendørs og utendørs, vil vi henvise til Helsedirektoratets anmodning om å få innspill fra 

NIF på hvilke kriterier som eventuelt kan ligge til grunn for å kunne lempe på gjeldende 

antallsbegrensninger (innendørs og utendørs) på offentlige arrangementer med faste tilviste 

plasser. 

For idretten er det viktig med rask avklaring på dette området, da det påfører store tap for 
arrangørene om begrensningene fortsetter.  
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Idretten består av profesjonelle aktører med lang erfaring med å organisere store 
idrettsarrangementer. Dette omfatter både informasjon til publikum i forkant, og under 
arrangementer, organisering av transport til og fra arrangementer, og organisering av 
utøvere og publikum inne på arenaer og liknende.  
 
NIF har under pandemien fått en rekke innspill fra særforbund på hvordan de gjennomfører 
arrangementer under de til enhver tid gjeldende smittevernsrestriksjoner, og 
tilbakemeldingene er at en rekke anlegg er i stand til å kunne håndtere mer publikum enn 
hva som er tillatt i dag på en god måte.  
NIF har blitt invitert av KUD og helsemyndighetene til å gi innspill på antallsbegrensningene 
på offentlige arrangementer med faste tilviste plasser, og vil derfor redegjøre nærmere for 
dette på innspillmøtet og gjennom skriftlige innspill. Vi vil imidlertid presisere at det for flere 
idretter også er behov for at det også vurderes hvordan en kan tilrettelegge for arrangementer 
med publikum uten faste tilviste plasser, f.eks. ved å markere plasser langs en skiløype der 
publikum kan stå med god avstand. 
For noen idretter er det også et behov for at antallsbegrensningene for utøverne heves. Dette 
vil være tilfelle for idretter som utøves på store utendørsarealer, f.eks. orientering. For slike 
arrangementer kan det være mange utøvere som deltar samtidig, uten at dette går på 
bekostning av godt smittevern. 
 
Nasjonale/lokale bestemmelser 
I tillegg viser vi til innspillet om nasjonale restriksjoner skal vike for mer lokale 

bestemmelser. NIF vil påpeke at en slik vridning kan bidra til at man på steder med lav sitte, 

kan åpne opp mer, men samtidig er det viktig å opprettholde en forutsigbarhet for sektoren 

når det f.eks. gjelder aktivitet på tvers av kommuner. Da bør man kanskje vurdere løsninger 

om å kunne dispensere fra restriksjonene ut fra et helhetsperspektiv om å holde idretten i 

gang. 

Strømstøtteordningen 

Strømstøtteordningen for idrettslag og frivilligheten som kom på plass i dag er svært viktig 
for idretten, vi takker for å ha blitt hørt på viktigheten av dette. Vi vil dog anmode om at den 
gis ytterligere tilbakevirkende kraft slik at kostnader til strøm også i november omfattes.   
 
Det er videre en fortsatt bekymring, til tross for en god nasjonal støtteordning, at idrettslag 
som eier egne anlegg og som kan dokumentere spesielt store utslag med økte strømpriser, vil 
kunne møte utfordringer med å holde anleggene og aktiviteten for barn og unge åpen og i 
normal drift. Norges idrettsforbund imøteser en god dialog med myndighetene om aktuelle 
tiltak for hjelpe disse idrettslagene over "strømkneika" 
 
Nye vurderinger 
Det er sagt at regjeringen skal gjøre nye vurderinger innen 2. februar. Vi henstiller imidlertid 
regjeringen til å gjøre vurderinger knyttet til unge voksne og voksne før den tid. 
  
Vi ser frem til videre dialog om gjenåpning av idretten, og håper vi kan sette opp 
regelmessige møter hvor dette diskuteres. 
 
 
Med vennlig hilsen 

 

Nils Einar Aas 

Generalsekretær 


