
Viser til epost av 11.01.21 fra NIF sentralt angående oppfølging av ekstraordinært styremøte om 
forbudet mot høydehus. Vedlagt følger en Utøverkomitéens betraktninger omkring dette.  

Diskusjonen har vært konsentrert om to hovedpunkter:  
1. Hvorvidt Idrettsstyret bør vurdere om det lovmessig kan gis midlertidig dispensasjon 

fra forbudet mot høydehus i lys av den pågående koronasituasjonen. 
Utøverkomitéen vurderer den pågående situasjonen som svært krevende for norske 
toppidrettsutøvere. Varigheten har allerede strukket seg lenger enn de fleste hadde 
evner eller mulighet til å forestille seg eller planlegge for. Det er også mye som tyder 
på at dette er noe vi må leve med i ytterligere lengre perioder.  
Vi mener at dette fremfor alt hviler på et verdispørsmål knyttet til evnen til å 
tilrettelegge for at norske toppidrettsutøvere skal kunne utføre sin jobb under 
tryggest mulige forhold samtidig som de bærer sin del av ansvaret for å minske 
smitte for andre. Det er ting som tyder på at smitte av Covid-19 vil kunne medføre 
senskader som ikke er forenelige med videre toppidrettskarriere. Smitte er således av 
en særlig stor risiko med tanke på videre karriere for denne gruppen, og bør 
hensyntas i videre vurderinger. Vi er kjent med at selv utøvere som ser på 
høydetrening som en nødvendighet i sine forberedelser til konkurranser (inkludert OL 
Tokyo 2021 og Beijing 2022), er svært engstelige for å måtte reise utenlands til 
områder som er mer belastet med smitte og langt fra Norges trygge rammer og 
helsevesen. Det er også tilkommet en tilleggsbelastning sammenlignet med 
normalsituasjon under slike høydetrenings-samlinger knyttet til at landslag under 
nåværende situasjon ikke ønsker å sende helsepersonell eller støtteapparat på slike 
samlinger. Det er kritisk at utøvere må reise på samlinger med alt ansvar på egne 
skuldre og med svært stor usikkerhet til tross for at både utøvere, trenere og landslag 
er enige om at høydetrening er viktig.  
Når det gjelder nødvendigheten av høydetrening påpekes det at den varierer både 
mellom idretter og utøvere.  
Utøverkomitéen mener det er flere momenter som taler i retning av at det bør 
vurderes en midlertidig dispensasjon. Både helse og sikkerhet, omdømme knyttet til 
nødvendig reising og presset økonomi i toppidretten bør veie tungt i disse 
vurderingene.  
 

2. Hvorvidt Idrettsstyret bør vurdere om pandemien har gitt oss nye erfaringer og 
argumenter slik at høydehussaken bør opp til ny debatt på Idrettstinget i 2021.  

Utøverkomitéen er tydelige på at høydehussaken bør debatteres på Idrettstinget 
2021. Vi er kjent med at det er liten internasjonal vilje til å følge Norge i dette 
forbudet, og det er vanskelig å se for seg at Norge i fremtiden har mulighet og bør 
prioritere ressurser nødvendig for å endre det internasjonale regelverket knyttet til 
høydehus. Forbudet fremstår derfor som et særnorsk tiltak som rammer enkelte 
grupper og utøvere uforholdsmessig hardt. Vi mener det strider med idrettens 
grunnverdier knyttet til konkurranse på like vilkår og Fair Play.  
Utøverkomitéen mener også det er viktig at klima- og miljøhensyn vektlegges i denne 
saken. Muligheten for bruk av høydehus medfører potensiale for å kutte flyreiser og 
stor ressursbruk knyttet til langvarige samlinger utenfor Norge. Det understrekes at 
spørsmål knyttet til ressursbruk og økonomi i tilknytning til høydetrening er særlig 
viktig for de landslagene og særforbundene som har dårlig økonomi og få ressurser.  
Pandemien har understreket at norske topputøvere ønsker å trene og være mest 
mulig hjemme i Norge, både grunnet egen helse og sikkerhet, klimaspørsmål, 
økonomi og av hensyn til livet for øvrig (familie, jobb, studier etc). Utøverkomitéen 
mener dette er tungtveiende argumenter for å gjenåpne diskusjonen om høydehus.  




