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Nedstengning

• Oppladningen til 12. mars – hva gjør vi nå?

• 12. mars og utover

• De første vurderingene inneholdt mye frykt for 
konsekvens og manglende kunnskap om 
smittemekanismer – hva er farlig og ikke?

• Inn mot påske - økt fokus på å kjøre skiløyper, todelt 
fokus.
– 1. Sørge for at befolkningen hadde et aktivitetstilbud når 

det meste annet var stengt.

– 2. Sørge for at det var god nok plass i skiløypene til å 
overholde retningslinjene for smittevern.

– Fortsatt uaktuelt å åpne for idrett i innendørs idrettsanlegg



Snø og mangel på aktivitetsarenaer

• Forskjellen på mulighetene i sør vs. nord presset 

frem handling og nye vurderinger.

• Nye anbefalinger fra kommunen 17.april – fres 

opp kunstgressbanene, innendørs anlegg holdes 

fortsatt stengt. 

• Fotballen ønsket fortsatt å avvente åpning, men 

dette ble snart fremprovosert av naturen uansett.



Innendørs

• Behovet for å komme i gang med trening for 

konkurranseutøvere og lett aktivitet for barn og 

unge.

• Mye armer og bein for å koordinere alt – de 

sentrale spørsmålene var;

– Hva må være på plass?

– Hvem gjør hva?

• Samkjøring med Tromsø Idrettsråd og idretten 

ang. behov og ønske om treningstid.

• Først økt ble gjennomført 5. mai.



Den første versjonen

• Timeplanen er 17:00 – 22:00, mandag – fredag.
Vi åpner for 1 idrettslag per kveld.
2 x 5 pers i gruppen. 
De kan i prinsippet trene så lenge de ønsker den kvelden.

De følger «modell» for åpning av hva rutiner angår.

• Det vil si;
Idrettslaget er nødt til å lage en «økt-plan» som sier kort noe om 
hva de tenker å gjøre i hallen. 

• Den skal også forklare hvordan de tenker å ivareta 
koronavettregler under før under og etter økten.

• Øktplanen sendes til kommunen v /Emma eller Carl i forkant.

• Idrettslaget er ansvarlig for at utøverne vasker hender før under 
og etter økten.

• Idrettslaget er ansvarlig for at renhold av personlig utstyr 
gjennomføres.

• Idrettslaget er ansvarlig for å ha en plan for hvordan håndtere 
eventuelt fellesutstyr. 

• Idrettslaget er ansvarlig for at utøverne følger den planen som er 
satt opp.



Oppdateringer

• Oppdateringer fra helsedirektoratet

• Flere idrettslag ønsket seg inn

• Større grupper, mindre strenge krav

• Fra 18.mai åpnet vi Tromsøhallen, Stakkevollan 

og Tromstunhallen med ny timefordeling. Denne 

modellen varte frem til 19. juni (skoleslutt).



Sentrale aktører og arbeidsmetodikk

• Idrett-forvaltning, idrett-drift, fagrent, 
kommuneoverlege og smittevernoverlege, 
idrettsrådet og idretten.

• Arbeidsmetodikken var alltid;
– Hva er ønske og behov fra idretten – Idrettsrådet

– Tolke helsedirektoratets retningslinjer og veiledere, 
sammenlikne med NIFs «koronavettregler».

– Avklare kommunens kapasitet for å møte kravene

– Fordele ansvaret – driftsseksjon, fagrent, idretten selv.

– Avklare vår tolkning og våre tiltak med 
kommuneoverlege/smittevernsoverlege.

– Kommunisere ut og iverksette

– Presisere og justere



• Alle deltakere må være friske

• Risikoreduserende tiltak – en vil aldri være 

garantert mot smitte.



Spørsmål og utfordringer

• Hvor mange kan vi være?

• Kan vi bruke hallen på denne måten?

• Har vi tolket riktig?

• De gjør slik andre steder, hvorfor kan ikke vi 

gjøre dette?



Andre eksempler

• Vask av hall/utstyr eller «vask av utøver»

• Vask av tribune – hvor ofte må dette skje?


