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  Oslo, 05.01.2022 

 
Dagens møte om nasjonale smitteverntiltak 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) viser til dagens møte om 
de nasjonale smittevernstiltakene som berører idretten.  
 
NIF vil igjen takke for møtet og muligheten til å komme med idrettens samlede innspill som 
ble fremmet av NIF og de inviterte særforbundene på dagens møte. Vi anerkjenner samtidig 
den krevende situasjonen som myndighetene står overfor. 
 
For at vi sammen kan sikre at idrettsbevegelsen kan utføre sitt samfunnsbidrag vil vi 
understreke betydningen av følgende tre områder: dialog, forholdsmessighet og 
forutsigbarhet. De konkrete forslagene fra idretten bygger opp under disse, og dette må 
gjelde all idrett, både barne-, ungdoms, voksen- og toppidretten. 
 
Det bør være et felles mål for oss alle at idretten med sin ansvarlighet fremdeles kan være en 
del av løsningen på smittesituasjonen. Erfaringer gjennom pandemien har vist oss at idretten 
gjennom god organisering og riktige smittevernstiltak er det beste vernet mot 
smittespredning i samfunnet. Idretten er samtidig et av de viktigste virkemidlene for å 
begrense noen av de mest alvorlige utslagene av pandemien, nemlig bortfallet av 
møteplasser, økt sosial isolasjon og mindre fysisk aktivitet. 
 
På vegne av hele norsk idrett vil vi utfordre dagens regjering til å vurdere en litt annen 
tilnærming til smittevern på idrettens område enn ved forrige nedstenging. 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 nedstenges over 
lange perioder. 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. Vi må unngå at gruppen av voksne i 
bredden igjen blir stående utenfor, en gruppe som måtte tåle sammenhengende forbud fra 
idretten sin i halvannet år gjennom 2020-21. 
 
 
Nedenfor følger idrettens innspill slik de ble presentert i møtet. I tillegg følger innspillene i 
manusform fra de deltakende særforbundene som vedlegg. 
 

1) Utfordringer for ungdomsidretten:  
 

• Gjennom pandemien har barn fra 6-12 år og ungdom opp til og med 20 år 
hovedsakelig blitt behandlet likt som gruppe og blitt prioritert av myndighetene i 
form av lavest mulig tiltaksbyrde. Med de nye restriksjonene blir ungdom i de eldste 
aldersgruppene spesielt rammet i form av særskilte begrensninger for utøvelse av 
idrettsaktivitet. Tiltakene oppleves som uforholdsmessige, da de fleste i denne 
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aldersgruppen allerede er vaksinert. Dette er også en aldersgruppe som er spesielt 
sårbar og som møter utfordringer knyttet til en mer sosialt isolert skolehverdag.  
  

• En uforholdsmessig tiltaksbyrde rettet mot ungdom har også negative konsekvenser 
for den mentale og fysiske helsen og kan dessverre medføre ytterligere frafall. Det er 
alvorlig.   

 
Forslag til justering av tiltak for barne- og ungdomsidretten.  
Vi foreslår likebehandling av barn og unge opp til og med 20 år, slik at ungdom får samme 
mulighet til å trene og konkurrere som barn.   
 
2. Utfordringer for toppidretten:  

• Gjeldende tiltak er av de strengeste for toppidretten gjennom hele pandemien til tross 
for at de nå er bedre beskyttet gjennom vaksinasjon. Dette oppleves som 
uforholdsmessig.  

• I toppidretten er det mange profesjonelle og semiprofesjonelle lagidrettsutøvere som 
nå ikke får trene eller konkurrere som normalt. Dette til tross for at 
helsemyndighetene selv anser smitterisikoen som begrenset for toppidrettsutøvere, 
på grunn av gode og veldokumenterte smittevernstiltak. Toppidrett må anses og 
behandles som en yrkesutøvelse og det er få smittevernmessige argumenter for å 
ilegge toppidretten restriksjoner.  

• Fravær av trening og konkurranser reduserer utøvernes og klubbenes 
konkurranseevne, og øker faren for skader når utøverne kommer tilbake i ordinær 
aktivitet.  

 
Forslag til justering av tiltak for toppidretten: 
Toppidretten bør prinsipielt holdes åpen hvor toppidrettsutøvere kan trene og konkurrere 
som normalt. Disse utøverne lever allerede med strenge smittevernsrestriksjoner, de har en 
høy bevissthet omkring smittevern og de aller fleste er fullvaksinerte. Særforbundene bør 
selv kunne definere omfanget av sin toppidrett.  
Dersom tiltak likevel anses som nødvendig for toppidretten mener NIF at unntakene for 
toppidrett, under enhver omstendighet, ikke kan settes snevrere enn det den var ved forrige 
nedstengning, og at nasjonale serier eller tilsvarende inkluderes. 
 
3. Utfordringer for breddeidretten 
NIF vil understreke viktigheten av å holde breddeidretten for voksne åpen. Denne 
aldersgruppen, som har hatt en stillesittende hverdag på hjemmekontor eller på 
studenthybelen, har levd med de strengeste aktivitetsrestriksjonene gjennom hele 
pandemien.  
 
Forslag til justering av tiltak for breddeidretten:  
Voksne utøvere bør kunne trene og konkurrere som normalt innenfor et ansvarlig 
smittevernsregime som alle særforbund har tilrettelagt for.  
 
Avslutningsvis vil vi påpeke at det viktigste nå er å få åpnet opp idretten for alle grupper på 
en så rask og forsvarlig måte som mulig. Idretten ønsker fortsatt å være en del av løsningen 
for å finne veien ut av pandemien. Det er også viktig at kompensasjonsordningene for 2022 
kommer på plass så raskt som mulig. 
 
For å sikre forutsigbarhet, forholdsmessighet og for å unngå utilsiktede konsekvenser av 
tiltak som berører idretten, er det viktig å ha en god og løpende dialog med idretten både i 
forkant og i etterkant av beslutninger. Vi sitter på en unik erfaring, som kan bidra til enda 
mer klare og treffsikre tiltak samt unngå utilsiktede negative konsekvenser og rene 
misforståelser.  
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Vi ber derfor om at møteplassen vi hadde i dag med Kulturdepartementet og 
helsemyndighetene etableres som en fast dialogform i forkant av eventuelle endringer av 
gjeldende smittevernsregler, slik at vi fra idrettens side best mulig kan bidra inn i dette 
arbeidet.  
 
Vi imøteser videre dialog og et fortsatt godt samarbeid fremover. 
 
Med vennlig hilsen 
 

 

Nils Einar Aas 

Generalsekretær 


