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Koronavettregler for arrangementer i NGTF 
Oppdatert 22.09.20 
 

Anbefalinger fra NGTF 

Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) støtter opp under helsemyndighetenes og Norges 
Idrettsforbund (NIF) sitt arbeid for å hindre spredning av koronaviruset.  
 
Smittevernveilederen for idrett ligger i sin helhet til grunn for utførelsen av all 
idrettsaktivitet, og må følges.  
 
NGTF har i tråd med smittevernveileder for idrett, datert 11.05.20 (oppdatert 24.09.20), utarbeidet 
eget tillegg for utøvelse av gymnastikk og turnaktiviteter. Dette finner dere på Koronainformasjon - 
samlesiden NGTF.  
 
De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:  

1. Syke personer skal holde seg hjemme  
2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold  
3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer 

 

Arrangørens ansvar 

 
Klubber/kretser som skal være arrangør plikter å holde seg oppdatert på relevante anbefalinger fra 
offentlige helsemyndigheter, NIF og NGTF og tilrettelegge aktiviteten i samsvar med dette. 
 
Klubbene må sikre at de som er ansvarlige for arrangementet er godt kjent med siste anbefalinger 
fra FHI, NIF og NGTF, og at man følger de lokale smittevernregler.  
 
 

Spesifikt for arrangement 

 
Det kan gjennomføres arrangementer på offentlig sted med inntil 200 personer på visse vilkår, se 
Covid-19-forskriften § 13 (1). 
 

• Med inntil 200 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, søsken og andre som er til 
stede uten å ha oppgaver knyttet til gjennomføringen av arrangementet. Ansatte eller 
oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementet omfattes ikke. 

• Personer som er tilstede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i 
samme husstand. Arrangementer kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan 
overholdes for følgende grupper:  

o toppidrettsutøvere ved gjennomføring av idrettsarrangement  
o utøvere under 20 år som deltar i idrettsarrangement eller konkurranse som 

gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region der region 
brukes som geografisk avgrensning, samt støtteapparat og dommere.  

• Felles for unntakene er at de gjelder for utøvere og deltakere, men ikke for publikum 

• Arrangementer kan for eksempel være konkurranser, mesterskap, stevner, samlinger og 
liknende, men ikke ordinær trening.  

• Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at kravet om 
avstand følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke 
deltar på arrangementet.  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/endringslogg
https://gymogturn.no/2020/05/12/koronainformasjon-samleside-ngtf/
https://gymogturn.no/2020/05/12/koronainformasjon-samleside-ngtf/
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
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• Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede for å sikre en rask 
smitteoppsporing. Idrettsforbundet og Vipps har gjort oppmøteregistrering trygg og enkel på 
www.qrona.nif.no.  

• Garderobene i idrettshaller og idrettslag kan være åpne. For at avstandskravet skal kunne 
overholdes, bør det tilrettelegges for minimum 1 meters avstand mellom personer i 
dusjanlegg og i garderober, for eksempel ved at annethvert skap og annenhver dusj er 
avlåst dersom avstanden mellom dem er under 1 meter. 

• For arrangementer som varer over lengre tid kan kohorter med inntil 200 deltakere skiftes 
ut i løpet av dagen. Kohortene må skiftes ut på en smittevernfaglig forsvarlig måte og det 
må ikke være kontakt mellom kohortene. 

 
 
 
 
 

http://www.qrona.nif.no/

