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• Koronatiltak for skiidretten

• Kompensasjons- og tiltaksordninger

• Fluor

• Innkomne spørsmål

AGENDA



Korona – 3 faser

1. Håndtering og kontroll

2. Redusere

konsekvenser og få

oversikt over 

scenarier fremover

3. Scenarieplanlegging

med valg av “task 

force” – beredskap i

klubb



Korona – status regler og retningslinjer
Pr. 15. oktober 2020



Hvor finnes informasjon? 



Smittevernprotokoller

• For internasjonale 

arrangement i Norge

• For nasjonale 

arrangement i Norge

• For klubbaktiviteten –

breddeidretten





Smittevern breddeidretten

Det er kommunehelsetjenesten som har ansvar for oppfølging av lokale 
smittetilfeller

Oppstår det et tilfelle som klubben gjøres kjent med vil klubben få beskjed fra 
kommunehelsetjenesten om hva dere skal gjøre

Sørg for å ha oversikt over alle som har deltatt i aktivitet i klubben, da bidrar 
klubben til å redusere smittespredningen

Ved smitte i klubben – meld fra til skikretsen, slik at det kan gjøres en 
vurdering av videre håndtering innenfor din krets



GRUNNLEGGENDE FOR ALL AKTIVITET

• Syke personer skal holde seg hjemme

• Hold 1 meters avstand

• Vask hendene ofte

• Host i papirlommetørkle eller albuekroken

• Begrens bruk av felles utstyr og sørg for godt

renhold av utstyret som benyttes

• Registrer hvem som er tilstede



Trening

• Maks 20 personer i gruppe

• Alle grupper skal ha minimum 1 ansvarlig 

leder

• Samtidig oppmøte for flere grupper kan 

skje hvis gruppene holdes adskilt under 

hele treninga

• Hold avstand, men kortvarig fysisk 

kontakt for utøvere under 20 år er tillatt

• Skift hjemme og unngå helst bruk av 

felles garderober

• Bruk egen drikkeflaske



Ansvarlig arrangør skal:

1. Gjøre en risikovurdering av aktiviteten/arrangementet som planlegges

2. Utarbeide smittevernplan

3. Sørge for nødvendig varsling og tillatelse fra lokale helsemyndigheter

4. Informere deltagere og tilstedeværende om gjeldende smitteverntiltak

5. Registrere tilstedeværelse

Arrangement



• Inntil 600 personer kan være til stede på utendørsarrangement, fordelt på 3 
kohorter på inntil 200 personer

• Kohortene må være fysisk adskilt (minimum 2 meters avstand)

• Kohorter kan skiftes ut i løpet av arrangementet, forutsatt at de ikke kommer i 
kontakt med hverandre og at det foretas nødvendig vask av rom og felles 
berøringsflater

• Det er ikke anledning til å skifte kohort i løpet av arrangementet

• I begrensningen på antall personer gjelder deltagere, støtteapparat, foresatte, 
media, tilskuere og andre som ikke har oppgaver knyttet til gjennomføringen 
av arrangementet 

• For alle konkurranser gjelder regel om at utøverne skal holde 1 meters 
avstand

Arrangement – dette gjelder fra 12. oktober



Digital besøksregistrering

• Alle idrettslag har gratis tilgang til digital 

besøksregistrering
qrona.nif.no

• Mer info:
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/grat

is-digital-besoksregistrering/

https://qrona.nif.no/login/select-method
https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/artikler/gratis-digital-besoksregistrering/


Kommunene kan innføre 
strengere regler lokalt på 
grunn av smittesituasjonen

Følg alltid råd og pålegg 
fra lokale 
helsemyndigheter

Lokale regler og tiltak



Vis ansvar – skiidretten er en del av dugnaden



Krisepakke 3 – gjelder perioden 1/9-31/12
• Vedtatt av Stortinget, ramme 1 mrd. kroner

• Vilkår foreløpig ikke klare, men vil ligne krisepakke 2

• 70% av inntektsbortfall ved avlysninger fram til 1/11

• 50% av inntektsbortfall ved avlysninger i perioden 1/11-31/12

• 70% av inntektsbortfallet ved gjennomførte arrangement

Stimuleringsordning – 1. halvår 2021
• Regjeringen har foreslått en ramme på 1185 mnok

• Vilkår ikke klare

• Innrettes i større grad for å holde aktiviteten i gang, ikke som 
en kompensasjonsordning for avlysninger

Ordningene administreres av lotteri- og 
stiftelsestilsynet. Se www.lottstift.no

Kompensasjons- og stimuleringsordninger

http://www.lottstift.no/


Fluor







FIS Councilmøte 22. november 2019



IMPLEMENTERINGEN AV FORBUDET UTSETTES TIL SESONGEN 21/22

▪ Prototypen er ferdig

▪ 1500 tester gjennomført

▪ Feilkilde på målte verdier mindre enn 1%

▪ Avtalte 20 apparater ikke ferdig til sesongstart

▪ Ytterligere testing i felt er nødvendig for kvalitetssikring

10/16/2020 Footer22
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Fluorforbud – nasjonale konsekvenser 

• Nasjonale Fluor-regler:
Klasser til og med 16 år:

• «Styret i Norges Skiforbund har vedtatt å videreføre et verdibasert fluorforbud i klassene til og 
med 16 år for sesongen 2020-2021 i alle grener. Forbudet omfatter bruk av fluorholdige 
gildprodukter. Det vil bli gjennomført kontroller.

("Glidprodukter" omfatter også bruk av glidprodukter i festesonen)

• Alle; 

• Følge EU direktivet. Selv om implementeringen om et generelt fluorforbud er utsatt, må alle 
forholde seg lovverket og de reguleringer som til enhver tid er gjeldende.
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Fluorforbud – nasjonale konsekvenser 

• Praktisk gjennomføring av fluorkontroller for klasser til og med 16 år og kommunikasjon i 
etterkant av kontrollene sesongen 20/21

• Det vil bli tatt stikkprøver før start i utvalgte renn.

• Stikkprøvene analyseres i etterkant av rennet, og resultatet blir kommunisert til gjeldende løpers 
foresatte via klubb kun i de tilfeller det foreligger et positivt prøvesvar.

• Prøvesvar som påviser fluor vil ikke forårsake noen form for sanksjoner mot enkeltutøvere utover 
tilbakemelding nevnt i forrige punkt.

• Alle prøvesvar blir behandlet i henhold til GDPR-bestemmelser og makulert.
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Smørevett - fortsatt like aktuelt!

• Det er fortsatt viktig å gjøre tiltak i smøreboden:
• Helseforebyggende

• Avfallshåndtering

• Følg NSFs smørevettregler!



Innkomne spørsmål
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NSF langrenn sesongen 20/21

• NSF langrenn vil ta et klart samfunnsansvar i forhold til å begrense COVID-19. Dette ansvaret veier 
svært tungt i forholdet til ønsket om å gjennomføre en mest mulig normal skisesong.

• NSF langrenn føler et stort ansvar for utøvernes helse, og har fortsatt som mål at INGEN 
langrennsløpere i Norge skal bli smittet med Covid-19 under våre arrangement.
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Fra møte med FHI, Hdir og KUD:

«Det er ikke nødvendigvis slik at alt som er lov er lurt»

• Maksimalt 600 samtidig pr. arrangement, fordelt på 3 kohorter med 200 personer

• Mulig å skrifte ut kohorter
• Forutsetning at hele kohorten må skiftes ut. Ingen individer kan eksponeres for flere kohorter gjennom arrangementet. 

• Helsemyndighetene påpeker at smitterisiko øker betydelig med antall individer. 

• Lokale smittevernmyndigheter vil være sentrale med hensyn til hva som kan gjennomføres og hvilke tiltak 
som må gjøres på det enkelte arrangement. Dette betyr at vi kan oppleve ulik praksis basert på lokale 
forhold. 
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Torbjørn Skogstad:

• Vi skal drive bærekraftig, både i et større samfunnsperspektiv og 
innad i vår egen langrennsverden.

• I stedet for å tøye grenser må vi hele tiden ha i bakhodet at en 
smittespredning i forbindelse med våre arrangement kan ha store 
samfunnsmessige konsekvenser, og i tillegg være totalt ødeleggende 
for en idrettsutøvers karriere. 

• Vi må derfor alltid vurdere ønsket om å samle mange utøvere til gode 
konkurranser opp mot risiko for å spre smitte. Dette er bakgrunnen 
for endringene i sesongplanene for 2020/2021.
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Espen Bjervig:

• Er det fornuftig i et større samfunnsperspektiv å samle flere tusen 
personer fra alle deler av landet til felles arrangementer med fare for 
smittespredning?

• Personene vi samler kommer fra et hundretalls arbeidsplasser, skoler 
og lokalsamfunn. 

• Vi er opptatt av å gjennomføre gode, lokale aktiviteter i en sesong 
som blir annerledes med få nasjonale konkurranser, spesielt for 
utøvere under senioralder. 

• Vi har stor tillit til at dyktige ildsjeler i klubber og kretser vil skape et 
godt konkurransetilbud for disse gruppene, som vil ivareta både 
smittevernhensyn og et godt sportslig tilbud.
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Hva innebærer et stort arrangement?

• Eksempelvis vil et norgescuprenn junior i Østlandsområdet med ca. 800 deltagere utløse:
• Minst 1500 personer tilstede "on site"
• X flyreiser
• Deltagere fra X skoler
• Foreldre fra X arbeidsplasser
• Utøvere fra X klubber

• Det vil være ekstremt krevende å skille kohortene mellom konkurranser og på reiser

• Potensiell smitteeksponering vil med andre ord være betydelig

• Faren for betydelige karantenesituasjoner er påregnelig

• Går kost/nytte-regnskapet opp?

• Et lokalt arrangement med antallsbegrensninger innebærer en HELT ANNEN smitterisiko.
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Rundt 1000 i karantene etter smitteutbrudd i 
Trondheim: 
− Et mer smittsomt coronavirus enn vi er vant til
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Noen avklaringer langrenn:

• Hvorfor tok vi avgjørelsen nå?
• Vi ønsker gode lokale alternativ – da er vi allerede sent ute….
• Smittebildet i verden og Norge ser ikke lovende ut. 
• Smitten trives (i følge FHI) godt i kulde. → ….og nå kommer «den kalde fine tida» 

• NM junior – er under arbeid og publiseres snarlig:
• Datoer
• Program
• Kvoter

• FIS PUNKTER:
• FIS utvider perioden for beregning av FIS-punkter

• For alle perioder vil de beregnes fra 13/5 2019, (pga Covid 19 og redusert sesong i fjor)

• Det ses på muligheter for flere FIS-renn

• Vi ser allerede GODE LOKALE INITIATIV
• NSF langrenn vil forsøke å bistå, bl.a. gjennom webinarer og manualer
• Viktig at også disse initiativene er tilpasset smittevernhensyn….
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«Annerledesvinteren» gir oss MULIGHETER:

• Anleggene ligger der, åpne og tilgjengelige

• Avstand er et lite problem i vår idrett/våre grener

• Tid til å trene og utvikle ferdigheter er bedre enn noen gang

• Muligheten for å skape de gode miljøene er bedre enn noen gang

• I år kan vi prøve nye konsepter dersom vi vil….

• Det er VI (ledere, trenere og foreldre) som setter agendaen og bestemmer vinklingen på 
«nyhetene» når de formidles videre!



Takk for oppmerksomheten og lykke til!




