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Norges Gymnastikk- og Turnforbund har fredag 06. november hatt møte vedr. nye restriksjoner fra 
regjeringen når det gjelder situasjonen rundt Covid-19. 
 
Norge er i starten på andre smittebølge med rask spredning av viruset. Regjeringen har derfor 
innført nye nasjonale smitteverntiltak. 
 
Med mindre kommunale, regionale eller nasjonale myndigheter har ilagt restriksjoner på 
idrettsområdet kan idrettsaktivitet – trening og konkurranser for barn, unge og voksne – gå som 
normalt. 
Toppidrettsaktivitet som omfattes av toppidrettsprotokollene kan gå som normalt. 
Barn og unge skal i størst mulig grad skånes for de mest inngripende tiltakene. Det er derfor 
positivt, og viktig, at idrettsaktivitet for barn kan fortsette der det lar seg gjøre innenfor gjeldene 
smitteverntiltak. 
 
NGTF har besluttet å avlyse alle kompetansegivende kurs og nasjonale 
konkurranser/samlinger som er planlagt i 2020. 
 
NGTF anbefaler at alle arrangement i klubber/kretser som er planlagt i 2020 avlyses eller 
utsettes til 2021. Med arrangement menes konkurranser, stevner, samlinger og kurs ol. 
Dette anbefales i tråd med følgende anbefalinger fra regjeringen: 

- Det skal unngås unødvendige innenlandsreiser 
- Hold deg mest mulig hjemme 
- Ha minst mulig sosial kontakt med andre enn de du bor med 

 
Til tross for nye restriksjoner og strengere tiltak i hverdagen, er vi glade for at vi i en viss grad kan 
opprettholde den normale aktiviteten for barn og ungdom. NGTF oppfordrer alle våre klubber til å 
vurdere alternative løsninger som digitale arrangementer/online-konkurranser. Dersom alle blir 
med i den nasjonale dugnaden kan vi håpe på en fullere turnkalender i 2021. 
 
Oppdaterte koronavettregler finner du alltid på hjemmesiden til NGTF. 
 
Vi minner også om mulighetene for å søke om kompensasjon innenfor de ordningene som staten 
har satt opp og som administreres av lottstift.no 
 
 
Husk: hold avstand – vask hendene – hold deg hjemme hvis du er syk – begrens antall mennesker 
du møter 
 


