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IDRETTENS FORVENTNINGER TIL REGJERINGENS GJENÅPNINGSPLAN TRINN 3 

1. Innledning 
 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til Regjeringens 
gjenåpningsplan og iverksettelse av trinn 2 i planen fra og med 27. mai.  
 
Norges Idrettsforbund mistet nesten 10% av medlemskapene (tilsvarende 185.000 
medlemmer) i 2020 hvor pandemien er hovedårsaken. Dette er alvorlig og det er viktig å 
gjenåpne idretten så raskt som mulig og mobilisere for at medlemmer og frivillige skal 
komme tilbake til idretten. Det er derfor ett klart ønske fra idrettens side om at følgende 
innspill blir hensyns tatt på trinn 3 av gjenåpningplanen: 
 

• Voksne i utendørs og innendørs kontaktidretter (og ikke-kontaktidretter) gis unntak 
fra regelen om minst én meters avstand der dette er nødvendig for å utøve aktiviteten. 

• Det må åpnes opp for nasjonale idrettsarrangementer for voksne 
breddeidrettsutøvere. 

• Unntaket fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing i forbindelse med 
internasjonale idrettskonkurranser i covid-19-forskriften § 6f må utvides til å omfatte 
norske toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som vender tilbake til Norge 
etter konkurranseforberedelser eller konkurranser i utlandet i henhold til oversikt fra 
NIF, sist oversendt 7. mai d.å. 

 
 
2. I det følgende vil vi utdype de enkelte punktene: 
 
Unntak fra avstandskravet for voksne breddeidrettsutøvere 
 
NIF anser det avgjørende at voksne breddeidrettsutøvere nå gis unntak fra avstandskravet 
når dette er nødvendig for å utøve idretten. Unntaket må omfatte både utendørs og 
innendørs aktivitet, samt både organisert trening og idrettsarrangementer. 
 
NIF kan ikke se at smittevernhensyn er til hinder for dette. Norge har over tid hatt et lavt 
smittenivå, og det er god fremdrift i vaksinasjonsprogrammet. Samtidig tilsier hensynene til 
folkehelsen og frivilligheten i norsk idrett at breddeidretten må få komme i gang igjen med 
ordinær idrettsaktivitet. Voksne breddeidrettsutøvere i kontaktidretter har i nesten 15 
måneder vært avskåret fra å drive ordinær idrettsaktivitet. Dette er alvorlig og det anses 
prekært å åpne for ordinær idrettsaktivitet for denne gruppen nå. 
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Åpning for nasjonale idrettsarrangementer for voksne breddeidrettsutøvere 
 
I forlengelsen av innspillet i punkt 2 overfor om unntak fra avstandskravet for voksne 
breddeidrettsutøvere, vil NIF fremheve at det på trinn 3 også må åpnes for nasjonale 
konkurranser for voksne breddeidrettsutøvere. Konkurranser er en svært viktig 
motivasjonsfaktor for mange utøvere. NIF kan ikke se at smittevernhensyn er til hinder for 
en slik åpning på trinn 3. Idretten har  utarbeidet svært gode smittevernprotokoller tilpasset 
den enkelte idrett, og føler på en stor ansvarlighet med hensyn til å drive smittevernfaglig 
forsvarlig aktivitet. 
 
Unntak fra innreisekarantene for toppidrettsutøvere i forbindelse med 
internasjonale idrettskonkurranser  
 
NIF anser det avgjørende at unntaket fra innreisekarantene for arbeidsreisende ved testing i 
forbindelse med internasjonale idrettskonkurranser i covid-19-forskriften § 6f senest ved 
iverksettelsen av trinn 3 av gjenåpningsplanen utvides til å omfatte samtlige norske 
toppidrettsutøvere og nødvendig støttepersonell som vender tilbake til Norge etter 
konkurranseforberedelser eller konkurranser i utlandet i henhold til oversikt over 
internasjonale idrettsarrangementer fra NIF, sist oversendt til myndighetene 7. mai d.å. I 
denne sammenheng vises det til brev fra NIF av 26. mai og oppfølgende e-post av 27. mai.  
 
NIF er svært opptatt av å sikre like vilkår for samtlige toppidrettsutøvere, noe dagens 
regelverk ikke gjør. Innføringen av unntak kun for enkelte idretter har ført til at idrettene har 
blitt satt opp mot hverandre, noe som er svært uheldig. Det er derfor svært viktig at unntaket 
utvides til å omfatte også de andre idrettene som per i dag ikke er omfattet. 
 
For ordens skyld oversendes nevnte oversikt over internasjonale idrettsarrangementer på 
nytt, se vedlegg 1 til dette brevet. 
 
I forlengelsen av dette vil NIF foreslå at den tilpassede innreisekarantenen i § 6f, som per i 
dag innebærer full innreisekarantene til dag 3 og deretter unntak fra karantene i arbeidstiden 
til dag 7, fra trinn 3 erstattes med en ordning hvor det gis unntak fra innreisekarantenen i 
arbeidstiden allerede fra ankomst til Norge. Toppidrettsutøverne lever allerede under svært 
strenge smittevernsregimer skjermet fra samfunnet for øvrig, med få nærkontakter, hyppige 
tester og tett medisinsk oppfølging, og det anses derfor forsvarlig å gi denne gruppen et slikt 
unntak. Skulle det være behov for å justere smittevernsprotokolene for å kunne tillate et slikt 
karanteneunntak, bidrar NIF svært gjerne i dette arbeidet. 
 
3. Avslutning 
 
NIF er tilgjengelig til å besvare spørsmål om dette til enhver tid, og stiller gjerne til et møte 
for å utdype våre innspill. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 

        
Berit Kjøll        Karen Kvalevåg  
President i NIF       Generalsekretær i NIF
    
 


