
Retningslinjer for gjennomføring av treningskamper innen toppidretten før gjenoppstart 

av seriespill 16. februar 2021 

NIF forutsetter at nasjonalt seriespill innen toppidretten kan komme i gang fra og med 16. februar 

2021, men avventer naturligvis regjeringens beslutning på dette. 

Etter et langt avbrekk fra seriespill, legger NIF til grunn at det både av medisinske og sportslige 

årsaker kan være nødvendig for klubbene å gjennomføre treningskamper forut for gjenoppstarten av 

seriespillet. 

Etter gjeldende regelverk vil det være tillatt å gjennomføre treningskamper innen toppidretten, så 

lenge treningskampen gjennomføres uten tilskuere og det ikke foreligger lokale restriksjoner. 

Treningskamper vil kunne gjennomføres på tvers av klubber i tråd med sine respektive idretters 

smittevernsprotokoller.  

NIF anbefaler at klubbene i forkant av treningskamper utarbeider en skriftlig oversikt med 

informasjon om: 

- Hvilke lag som skal delta 

- Hvor og når treningskampen planlegges gjennomført 

- Hvordan ev. reise skal gjennomføres 

- Hvem som har ansvaret for smittevern i lagene og på arenaen der treningskampen spilles 

- Hvordan klubbene har hensyntatt smittevern ved valg av motstander og arena 

- Hvem som er til stede under treningskampen 

Det enkelte særforbund må vurdere ev. skjerpede regler, for eksempel om særforbundet skal 

godkjenne gjennomføring av treningskamp etter søknad fra klubben(e). I så fall må særforbundet 

utpeke én eller flere personer som har ansvaret for å beslutte om treningskampen kan gjennomføres 

eller ikke. 

Treningskamper kan kun gjennomføres mellom lag som har anledning til å trene med kontakt. Lokale 

restriksjoner må hensyntas. 

Kravene i de respektive idretters smittevernprotokoller gjelder også for treningskamper. I tillegg 

anbefaler NIF at følgende gjelder: 

• Alle reiser må skje på en smittevernfaglig forsvarlig måte. Laget bør i størst mulig grad 

skjermes fra andre under reisen. 

 

• Klubbene må tilstrebe å unngå lange reiseavstander. 

 

• Klubbene må sørge for at kun personer som er nødvendige for avvikling av treningskamper 

får tilgang til arenaen der treningskampen spilles. Totalt antall personer med tilgang til 

arenaen, inkludert spillere, støtteapparat og dommere, skal være lavest mulig. 

 

• Klubbene kan invitere dommere til å dømme treningskamp. 

 

• Treningskampen skal gjennomføres uten tilskuere. Klubben kan imidlertid tillate presse 

tilgang til tribunedelen av arenaen under forutsetning av at antallet eksterne personer 

begrenses mest mulig og ikke overstiger 10 personer. Det forutsettes videre at disse 

personene holder god avstand til selve treningsområdet til enhver tid. Eventuelle intervjuer 



med spillere/andre bør foregå andre steder enn på selve arenaer. Klubben er selv ansvarlig 

for å sikre smittevernfaglig forsvarlig inngang og plassering av ev. presse.  

 

 

 


