
Tore Øvrebø, Toppidrettssjef

Deltagelse i framtidige

OL og Paralympiske leker



Plutselig fikk alle veldig god tid
OL: 413 dager igjen (skulle ha vært 49)
Paralympics: 445 dager igjen (skulle ha vært 81)



• All organisert trening ble forbudt
• All trening ved Olympiatoppen 

opphørte
• Alle konkurranser/kvalifiseringer 

ble innstilt/avlyst
• OL og Paralympics i Tokyo utsatt 

ett år
• Usikker tid for utøverne
• Særforbundene permitterte 

trenere (og andre ansatte)
• Treningsfaglige konsekvenser
• Økonomiske konsekvenser

Da samfunnet ble stengt ned:



«Nå må vi vise hvem vi er, og vise karakter. Dette er en unik mulighet til å
trene og utvikle oss enda mer. Selv om OL blir avlyst i 2021, vil jeg aldri
angre på at jeg brukte tiden på å utvikle meg».

Karsten Warholm på digital samling for OL og Paralympics-utøvere



• Raske grep og omstillinger til Tokyo 2021
• Business as usual – så langt som mulig, med fokus på 

utvikling via de tre kjerneoppgavene
• Støtte landslagstrenerne (mange permitterte)
• Operative og kreative i regionene
• Nye arbeidsformer og digital coaching
• Fokus på både sommer og vinter
• Digitale samlinger med utøvere og trenere
• Helsemål: Komme igjennom dette uten smitte 

som knyttes til Olympiatoppen 

Operative grep i Olympiatoppen



• Krevende økonomisk år i 2021, med bla. omfattende 
satsing for både sommer- og vinteridrettene (Tokyo 
2021/Beijing 2022)

• Kartlagte merkostnader for sommerlandslagene 
grunnet utsettelse av OL og PL i Tokyo: 50 MNOK

• Vinterlandslagene går usikre/krevende økonomiske 
tider i møte: 

• Bortfall TV-rettigheter/sponsorer: 28 MNOK
• Bortfall av bonuser, premiepenger, lønn: 20 MNOK
• Innsparinger ved permitteringer: 7 MNOK

Økonomiske konsekvenser

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité 6



OL- og Paralympics-prosessene nå

Sportslige prosesser og planer reorganisert
Felles enighet om å bruke situasjonen til vår fordel
Alle kontrakter for bosteder opprettholdes
Precamp-kontrakter opprettholdes
Kontroll på flyreiser i samarbeid med SAS/Finnair
Ingen kan si sikkert at det blir OL og Paralympics, 
men blir lekene arrangert, deltar Norge



Toppidrettens posisjon og betydning i samfunnet
«…det er ingen andre yrkesgrupper
som jeg kjenner til, som har blitt
bombardert i media med hvor uviktig
det de driver med er akkurat nå». 

Arne Jørstad Rise, fagansvarlig idrettspsykologi ved
Olympiatoppen til olympiatoppen.no



Så får alle dårlig tid…

PL avsluttes 5. september 2021 - OL starter 4. februar 2022



OL/PL-kvalifisering:
• Noe er fastsatt, andre idretter blir nok ranking-basert

OL/PL forberedelser:
• Beijing 22. «Alt under kontrakt»
• Paris 24 God oversikt. 
• Milano/Cortina 26. Bosteder for flere idretter er sikr

Milepæler framover



Kjernen:
• Daglig treningskvalitet
• Relasjoner i prestasjonsteamene
• Konkurranseforberedelser og –gjennomføring

Nasjonalt toppidrettssenter:
• Finansiering av utøveres livsvilkår og sportslige opplegg

Strategiske hovedgrep
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