
Memo angående Covid-19 anbefalinger og restriksjoner på NSF arrangement sesongen 

2022/23 

Status per 31 oktober:  

I Norge er det for tiden ingen spesifikke anbefalinger eller restriksjoner med tanke på smittevern 

med gyldighet for skiarrangement. Helsemyndighetene overvåker koronasmitten i befolkningen og 

forventer en økning i antall tilfeller og muligens nye varianter av Covid-19 i de neste månedene.  Om 

og når eventuelle råd og tiltak vil bli gitt gjenstår å se.  Foreløpig er det viktigste tiltaket å være 

fullvaksinert (minimum 2 doser) og å få en oppfriskningsdose hvis man tilhører en risikogruppe.  Se 

FHI råd her.  På det nåværende tidspunktet er en oppdateringsdose ikke tilgjengelig for friske /ikke 

risiko personer under 65år, men dette kan endre seg hvis koronasmitten tiltar raskt. 

Influensasesongen er også nært forestående og det forventes at influensasykdom vil ramme flere og 

kanskje hardere denne vinteren. Folkehelseinstituttet anbefaler derfor at fleste mulig tar årets 

influensavaksine, spesielt de som er i risikogruppe for komplikasjoner til influensasykdom. Se FHI råd 

her.  

Oppsummering:   

National anbefalinger/restriksjoner:  

• Ingen norske (FHI) COVID-19 anbefalinger eller restriksjoner foreligger utover de 

eksisterende vaksineanbefalingene 

 

FIS anbefalinger/restriksjoner:   

• Smitteverntiltak på arenaer skal være i tråd med nasjonale anbefalinger, hvis slike foreligger 

• Egne FIS smitteverntiltak kan komme senere i høst/vinter 

• Koronatesting bør være tilgjengelig via arrangøren ved arrangementer som varer over flere 

dager 

• Syke personer anbefales å unngå nærkontakt med andre, men ingen krav til isolasjon 

 

NSF anbefalinger/restriksjoner  

• Koronatesting bør være tilgjengelig via arrangøren ved arrangementer som varer over flere 

dager og hvor man har tilreisende deltagere 

• Syke personer anbefales ikke å stille til start og bør unngå nærkontakt med andre  

• Fullvaksinering anbefales (2 doser). Oppdatering av koronavaksine anbefales for personer i 

risikogrupper (se link ovenfor) 

• Influensavaksine for sesongen 2022/23 anbefales til personer i risikogrupper (se link ovenfor) 

 

Vær oppmerksom på at endringer kan komme fra FHI, FIS og NSF hvis smittesituasjonen endrer seg.  

Ola Rønsen 

Medisinsk ansvarlig Norges Skiforbund 
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