
Notat – innspill fra Norges Skiforbund vedr. Covid-restriksjoner 

 

Innledning 
 
Norsk skisport med alle våre frivillige, har gjennom hele pandemien gjennomført skiaktivitet og 
skirenn utendørs på en trygg og sikker måte, med god avstand og etter alle smittevernregler. 
 
Organisasjonen snudde seg raskt rundt til å bli eksperter på smitteverntiltak og tilrettelegging av 
trening og konkurranser innenfor de til enhver tid gjeldende begrensinger. Derfor har det så langt 
knapt nok vært noe kjent smitte knyttet til skiaktiviteten 
 
Våre frivillige er fortsatt motivert for å bidra, men det er viktig at tiltakene oppleves om logiske, 
fornuftige og forståelige. Tiltakene som ble innført før jul, som for skiidretten er blant de mest 
inngripende tiltakene vi har hatt under hele pandemien, skapte sterke derfor sterke reaksjoner og 
stor frustrasjon i ski-Norge.  
 
 

Skiaktiviteten foregår i trygge rammer utendørs – med god plass og uten nærkontakt 
  
Skiaktiviteten foregår utendørs, på arenaer med god plass og med avstand mellom deltagerne.  
 
Vi har i likhet med resten av norsk idrett opparbeidet oss god erfaring med å arrangere både trening 
og konkurranser innenfor trygge, gode og smittevernmessige forsvarlige rammer. Dette er blant 
annet basert på: 

o Bruker ikke garderober, klubbhytter, kafeer eller andre innendørs fasiliteter 
o Kommer hovedsakelig i privat bil, deltar og reiser igjen 
o Konkurransene gjennomføres kun med deltagere og nødvendig støtteapparat til 

stede 
 
Vi er ikke kjent med at det foreligger noen faglig dokumentasjon på at utedørsaktivitet med avstand, 
medfører noen stor smitterisiko med påfølgende økning i sykehusinnleggelser. Med dette som 
utgangspunkt, er det helt uforståelig for organisasjonen at vi ikke kan drive utendørsaktivitet med 
god avstand med flere enn 100 deltagere til stede. Selv om det er mulig å skifte ut denne gruppen 
flere ganger i løpet av dagen, gir en grense på 100 store praktiske begrensninger knyttet til 
gjennomføringen av skirenn. Mange klasser i våre arrangement har også langt over 100 deltagere. 
 
Bildet fra en fullpakket t-bane i jula med folk på tur ut på ski i marka, illustrer det uforståelige i dette. 
Folk kan stå tett sammen, men så fort man kommer utendørs er det er sterke begrensninger på hvor 
mange som kan konkurrere eller delta i organisert aktivitet. Det forstår ikke folk.   
 
Det aller viktigste for skiidretten er derfor at dagens antallsbegrensning på 100 på utendørs økes 
betraktelig. Rent konkret vil vi derfor forslå at denne endres til samme grense som for 
arrangement med publikum på fast tilviste plasser, det vil si 600 personer. 
 
 

Det er bredden som skaper toppen 
 
Vår posisjon som en ledende skinasjon skyldes at vi har en bredde i de fleste skigrenene som ingen 
andre nasjoner har. I ski-Norge er det bredden som skaper toppen. Ved at kun et lite og spisset antall 



løpere defineres som toppidrettsutøvere, ødelegger vi vårt kanskje sterkeste fortrinn for å kunne 
utvikle nye internasjonale topputøvere i årene som kommer. 
 
Norske junior- og seniorløpere som ikke faller inn under toppidrettsdefinisjonen går inn i sin tredje 
sesong med en betydelig reduksjon i konkurranseaktiviteten. Med nok en sesong nesten uten 
konkurranseaktivitet står vi i fare for å miste hele generasjoner med utøvere. 
 
For skiidrettens vedkommende er det derfor viktig at definisjonen av toppidrettsutøvere ikke 
tolkes for snevert, og at særforbundene selv gis tillit til å gjøre denne vurderingen på en forsvarlig 
måte. 
 
 
Vi har en kort sesong med aktivitet er avhengig av snø og vinter, og i mange deler av landet har vi snø 
bare i 8-10 uker til. Når snøen smelter er det for sent. 
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