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Oppdatert 09.02.21 
 

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 04.02.21), 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.  
 
Krav til arrangør  

• Det er et vilkår at det er en ansvarlig arrangør. Arrangøren har ansvar for at arrangementet 
oppfyller kravene i covid-19-forskriften, inkludert at kravet om avstand og antall personer 
følges, og skal iverksette tiltak som gjør det mulig å ivareta hygiene og at syke ikke deltar 
på arrangementet.  

• Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede, for å kunne bistå kommunen ved 
en eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det for å finne tilbake til deltakerne, er 
nødvendig å nedtegne en egen oversikt over de tilstedeværende med kontaktopplysninger, 
skal oversikten oppbevares på en forsvarlig måte og slettes etter 14 dager. Arrangøren skal 
informere de som er til stede om at det nedtegnes en egen oversikt.  

• De som er til stede, skal informeres om hvem som er arrangør og hvem som kan kontaktes 
ved spørsmål om smittevern. Arrangøren bør følge relevante standarder om smittevern. 

 
 

Spesifikt for arrangement 

 

Hva er et arrangement?  
• Arrangementer kan for eksempel være kamper, cuper, stevner og liknende, men ikke 

ordinær trening, se covid-19-forskriften § 13 første ledd bokstav a.  

• Treningskamper uten publikum innenfor et idrettslag regnes ikke som arrangement.  
 

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/%EF%BF%BD13#&
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Avstandskrav med unntak på arrangementer  
• Personer som er til stede skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i 

samme husstand, målt fra skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter 
som krever mindre avstand mellom utøvere eller deltakere. Arrangementer kan likevel 
gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for følgende grupper:  

o Utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement 
eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor 
samme region der region brukes som geografisk avgrensning Side 9/27  

o Spillere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball 
(fotballserier) som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets 
smittevernprotokoller  

o Personer under 20 år som deltar på aktivitetsleir og andre skolelignende fritids- eller 
ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for arrangementet  

 
Unntakene om avstand gjelder for utøvere, deltakere og støtteapparat, men ikke for publikum.  
 

Antall personer med unntak på arrangementer  
Selv om kravene til avstand blir oppfylt, skal det ikke gjennomføres arrangementer med flere 
personer som samtidig er fysisk til stede enn:  

• 10 personer på innendørs arrangement, likevel 200 personer hvor alle i publikum sitter i 
fastmonterte seter  

• 200 personer på utendørs arrangement, likevel 600 personer hvor alle i publikum sitter i 
fastmonterte seter.  

 
Ved arrangementer hvor det er mer enn 200 personer til stede samtidig, skal de som er til stede 
fordeles i grupper med inntil 200 personer. Det skal hele tiden være minst to meter avstand mellom 
gruppene.  
 
Grupper med inntil 200 personer kan skiftes ut i løpet av arrangementet, dersom det gjøres på en 
smittevernfaglig forsvarlig måte og det ikke er kontakt mellom dem.  
 
Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer skal ikke regnes med i 
det antallet personer som kan være til stede.  
 
For utøvere under 20 år, støtteapparat og dommere som deltar i idrettsarrangement eller 
konkurranse som gjennomføres innenfor samme idrettskrets eller innenfor samme region, skal 
utøvere, foresatte, tilskuere og andre som er til stede uten å ha oppgaver under gjennomføringen 
av arrangementet, inngå i beregningen av det totale antallet personer. Dette er en presisering av at 
man ikke bare sikter til tilskuere. Grunnen til at også utøver, foresatte mv. skal regnes inn i 
totalantallet, er at ved slike arrangementer vil utøvere og publikum normalt ikke være adskilt, men 
blandes i ulike grupper under arrangementet. 
 
 
 
 


