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Korona-informasjon



Gjenåpning

Oppstart breddeidrett for voksne: 12.10 (fase 1).         
Fase 2 vurderes mot november

Utendørsarrangement: Fra 12.10: inntil 600 
personer fordelt i grupper på 200 i hver. 
Innendørsarrangement vurderes når smitte-
utviklingen tilsier det.

Gjennomslag for unntak fra 
karantenebestemmelser for utvalgte internasjonale 
konkurranser/kamper i Norge frem til 31.12.20.

12.10: Smittevernveilederen for idrett er oppdatert 
igjen – se nettsider



Koronavirus –

informasjon og verktøy 

v/ Bodil



Korleis finne relevant informasjon på nettsidene våre?



• NIF har utarbeidd eit
fellesidrettsleg e-kurs om 
koronavett

• For utøvarar 13 år og eldre, 
samt føresette til barn 12 år og 
yngre

• Innlogging med Idrettens-ID (Min 
Idrett)

• Tek ca 10 minutt

• Anbefalt for alle

Koronavettkurs

https://www.idrettsforbundet.no/tema/

koronavirus/koronavettkurs/

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettkurs/


• Fellesidrettsleg informasjon

• Rettleiar Helsedirektoratet

• Presentasjon om dei
viktigaste
koronavettreglane

• Alle særforbunda sine 
koronavettreglar

• Informasjonsmateriell

Smittevern

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/nifs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet2/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettregler/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/


• Digital besøksregistrering NIF 
og Vipps

• Spørsmål og svar-side

• Gjeld 1m-regel for alle?

• Kan barn og unge delta på 
fleire aktivitetar kvar veke?

• Gruppestørrelse?

• Arrangement... m.m!

• Informasjonsmateriell

Verktøy

https://vimeo.com/456964741

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/gratis-digital-besoksregistrering/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/ofte-stilte-sporsmal-fra-il-vedrorende-korona/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/informasjonsmateriell-til-idrettslag-stopp-koronasmitten/
https://vimeo.com/456964741


Kartlegging økonomiske konsekvenser idrettslag i Vestland

- mars/april 2020

Idrettslag Særforbund

Estimert nettotap for idrettslag i 

Vestland 129 mill. kr. 

Arrangementstap, sponsortap, 

dugnad, kiosk, kafe, utleie, 

loddsalg



• Pakke 1

• Ordningen gjaldt arrangement som var planlagt gjennomført i perioden 

5. mars til 30. april. Arrangører i frivillig-, kultur- og idrettssektoren som 

har avlyst, stengt eller utsatt arrangementer som følge av råd eller 

pålegg fra myndighetene, kunne søke kompensasjon for tapte 

billettinntekter og deltakeravgifter.

• Pakke 2

• Gjaldt for perioden 12. mars til og med 31. august. Formålet med 

kompensasjonsordningen er å kompensere frivillige organisasjoner som 

har betydelig inntektsbortfall fra arrangement eller annen spesifisert 

aktivitet, som følge av pålegg eller råd gitt av staten.

Krisepakker / stimuleringspakker



• Pakke 3

• Skal gjelde fra 1.september til og med 31. desember

• Forslag fra Regjeringen 1 milliard

• Endelig behandling på Stortinget 9. oktober

• For arrangementer eller annen spesifisert aktivitet som 

blir helt avlyst reduseres kompensasjonen til 50 prosent 

fra 1. november til og med 31. desember. For de som 

gjennomfører vil netto inntektstap kompenseres med 70 

prosent også etter 1. november. Bakgrunnen for dette er 

ønske om å stimulere til aktivitet.



• Pakke 4/ Stimuleringsordning for frivilligheten: Regjeringen 

har foreslått å bevilge 1185 millioner kroner til 

en stimuleringsordning for frivilligheten, som skal gjelde i 

første halvår av 2021. Vilkårene for denne ordningen er ikke 

klare.

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/2250-millionar-kroner-i-stimuleringsordningar-til-kultur-frivilligheit-og-idrett/id2768186/?utm_source=www.regjeringen.no&utm_medium=epost&utm_campaign=nyhetsvarsel%2007.10.2020&utm_content=Kultur,%20idrett%20og%20frivillighet


1) Har tiltakspakkene truffet «riktig» ift. idrettslagenes behov?

2) Hvordan har kommunene fulgt opp?

▪ Aktivitet

▪ Økonomi 

▪ Reduserte anleggskostnader?

▪ Direkte tilskudd?

3) Hvordan bør tiltakspakkene rettes inn fremover?

Innspill fra dere:



• Idrettslag med ansatte?

• Idrettslag som gjennomfører arrangement?

• Idrettslag som eier egne anlegg?

Hva kjennetegner idrettslag som har fått ekstra 

utfordringer knyttet til pandemien?



• Stimuleringsordning første halvår: kr 1,2 milliarder 

• Momskompensasjon 

• Vare- og tjenestemoms:1,8 milliarder kroner  Økning: 118,9 

millioner (+7%)

• Bygging av idrettsanlegg: kr 299 millioner  Økning: 104,5 

millioner

• Fritidskortet: 180 millioner kroner til utvidet forsøksordning 

• Aktivitetshjelpemidler: 83,7 millioner

• 35 millioner til internasjonale idrettsarrangement i Norge/drift av 

enkelte idrettsanlegg

Forslag til Statsbudsjett 2021



Vestland fylkeskommune har bevilget 17 883 000 kroner til kultur- og 

idrettsaktivitet som er berørt av koronapandemien. Søknadsfristen er 

1. november. Pengene skal fordeles mellom disse områdene:

idrett og friluftsliv - frivillig kulturliv - profesjonelt kulturliv

Ordningen har ikke som hovedhensikt å kompensere for tap som 

kulturlivet opplever under pandemien. Den skal først og fremst sikre 

aktivitet og gi mulighet til langsiktig planlegging.

Regionale paraply- og nettverksorganisasjoner innen frivillig sektor og 

idrett og friluftsliv kan vidareformidle midler til medlemmene sine. 

Fylkeskommunal støtte



• Frafall blant utøvere?

• Frafall blant frivillige?

• Barn og ungdom mister en viktig 

møteplass og en viktig 

fellesskapsarena

• Idrettslaget er så mye mer enn tilbyder 

av aktivitet!

Gjenåpning av aktivitet er den viktigste 

tiltakspakken



• Utbetaling av hoveddelen av lokale 

aktivitetsmidler til idrettslagene tidligere 

enn vanlig 

• Endelig fordeling gjøres av idrettsrådene 

basert på kvalitetssikrete tall fra årets 

samordnet rapportering

• Årets sum til fordeling er identisk med 

fjorårets sum – 372 millioner på 

landsbasis

Lokale aktivitetsmidler

Foto: Eirik Førde



• Bergen kommune:

• 13 millioner ekstra til idrettslagene i barne- og ungdomsmidler

• 7 millioner ekstra til støtte til bruk, drift og vedlikehold av private 

idrettsanlegg og lokaler

• 5 millioner ekstra til tap av kiosksalg m.m.

• 2,5 millioner ekstra til barn og unge slik at disse ikke faller ut av 

organisert idrett pga. dårlig familieøkonomi

• Bjørnafjorden kommune:

• 200.000 til idrettslagene – fordeles av idrettsrådet i kommunen

• Andre?

Kommunale tiltakspakker



• Oppfølging fylkeskommunen

• Innlegg ordførere i Vestland

• Kontakt med stortingspolitikere fra Vestland

• Oppfølging Norges idrettsforbund

• Kontakt med andre idrettskretser

• Oppfølging idrettsråd

Politisk og idrettspolitisk arbeid

Foto: Eirik Førde


