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Vedrørende strakstiltak og situasjonen i Norges Skiforbund 

Norges Skiforbund mottok 19. mai svar fra Kulturdepartementet med endelig avklaring 
knyttet til hvorvidt vi som forbund faller inn under tiltakspakken for avlyste arrangement 
som følge av Covid 19. I tilbakemeldingen fremkommer at Norges Skiforbund ikke faller 
inn under ordningen med våre tap. Da vi heller ikke faller inn under 
kompensasjonsordningen, er vi i en situasjon hvor ingen av Regjeringens tiltakspakker på 
nåværende tidspunkt treffer vårt forbund.  
 
Vi ønsker først å understreke at vi er veldig glade for det arbeidet NIF har organisert og 
koordinert sammen med resten av norsk idrett. Både arbeid for den viktige gjenåpningen 
av norsk idrett, arbeidet med tiltakspakkene for avlyste arrangement og at næringslivets 
kompensasjonsordning også må gjelde frivilligheten. Dette har vært viktig arbeid for norsk 
idrett, og det viser samhold og styrke i krisetid. Vi er også veldig glad for at tiltakspakken 
for avlyste arrangement ser ut til å ha truffet våre arrangører på en god måte. Justeringen i 
pakken som kom 8. mai var også veldig viktig for alle våre skiklubber.  
 
Imidlertid er det slik at Norges Skiforbund, som stod med skiskoene ferdig snørt og var 
klare til å slippe hoppbommen i det Norge stengte, foreløpig ikke har falt innunder noen 
av ordningene. Dette gjelder også vårt regionale apparat, skikretsene. Som NIF er godt 
kjent med, medførte stengningen et stort økonomisk tap skiidretten og for Norges 
Skiforbund.  Vi var midt i den viktigste perioden i året hva gjelder 
arrangementsgjennomføring. Både world cup rennene i Holmenkollen, hoppturneringen 
Raw Air og felles norgesmesterskap for alle våre grener ble henholdsvis gjennomført uten 
publikum eller avlyst. Vi hadde ingen muligheter til å justere kostnader og begrense våre 
tap. Bokstavelig talt lå pølsene allerede klare i gryta, og hopperne var kjørt til hoppbakken 
og var i gang med oppvarming da Regjeringens pressekonferanse om stengning ble 
avholdt torsdag 12. mars kl. 14. Vi hadde heller ingen muligheter for å utsette våre 
arrangement til juni, all den tid det både krever internasjonal deltakelse – og ikke minst 
snø – for å kunne gjennomføre.  
 
De økonomiske tapene har medført påfølgende store konsekvenser, både for bredde og 
topp i Skiforbundet. Vi har i dag permittert 100 av våre 142 ansatte. Alle ansatte i 
kretsapparatet har vært 100% permittert i en periode. De er nå delvis tilbakekalt, i 
hovedsak for å oppfylle krav om rapportering av medlemstall, men også for i noe grad å 
kunne bistå våre klubber med gjenåpning av aktiviteten på en sikker måte. Det er ingen 
tvil om at situasjonen slik den nå er vil påvirke aktiviteten på en negativ måte, både på 
kort og lang sikt. Det påhviler oss et ansvar å redusere den negative konsekvensen så mye 
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som mulig. Vi har ikke mulighet til å følge opp utvikling av breddeaktiviteten gjennom 
bistand til våre klubber, og vi jobber med oppsigelser i støtteapparatene rundt 
landslagene. Dette er bare noen eksempler på konsekvenser av situasjonen.  
 
Norges Skiforbund har forståelse for at Regjeringen ikke kan tilrettelegge for 
enkelttilfeller. Vi ber derfor Norges Idrettsforbund om ytterligere bistand i den 
situasjonen vi har kommet i som følge av aktivitetsstans med påfølgende store 
økonomiske konsekvenser. Skiforbundet er kjent med at Idrettsforbundet allerede har 
foreslått for Regjeringen å bevilge ytterligere mnok 300 til idretten for ytterligere å 
avhjelpe den krevende likviditetssituasjonen mange organisasjonsledd har kommet i. Slik 
vi forstår det har NIF også foreslått at en fordeling av disse midlene kan baseres på en 
situasjon med full momskompensasjonen til idretten for årene 2018 og 2019. Ved en slik 
løsning og fordelingsprinsipp vil både Skiforbundet og våre skikretser falle inn under 
ordningen, og gjennom dette være avhjulpet. Dersom Regjeringen sier nei til en slik 
fordelingsløsning, og legger til rette for andre fordelingskriterier, ber vi om at NIF jobber 
for at en andel av de 300 millionene kan avsettes til individuelle vurderinger for 
organisasjonsledd som ikke har falt innunder noen av de andre økonomiske ordningene.  
Dette kan f.eks. gjøres etter modell som i Sverige, hvor det Svenske Riksidrottsförbundet 
har mottatt slik støtte i form av en økonomisk ramme til fordeling i egen organisasjon.  
 
Vi ønsker også å gjøre Idrettsforbundet oppmerksom på at justeringen for 
arrangementspakken slik den ble fremlagt 8. mai kun går tilbake til 12. mars, og ikke til 5. 
mars som den opprinnelige ordningen gjaldt fra. For skisporten er perioden fra 5-12 mars 
også en vesentlig periode, og vi ber dere om å ta opp justeringstidspunktet med 
Kulturdepartementet, slik at dette kan være ivaretatt ved endelig behandling av 
justeringene som vi forstår skal gjøres i forbindelse med beslutning om revidert 
nasjonalbudsjett.  
 
Takk for all bistand og alt arbeid dere til nå har gjort på vegne av norsk idrett. Vi vet det 
har vært gjort et stort og krevende arbeid. Vi ber likevel om ytterligere hjelp, og sier på 
forhånd takk for bidrag til fortsatt fokus på konsekvenser for norsk idrett, og hva som skal 
til for å redusere konsekvensene. Ved behov for ytterligere innsikt i vår situasjon, stiller vi 
når som helst og på kort varsel til et møte.  
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