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NGTFs regler for toppidrett under koronapandemien 
Oppdatert pr. dato 
 
 
 

Formål 
Norges Gymnastikk- og Turnforbund (NGTF) ønsker å ivareta mest mulig aktivitet innenfor myndighetenes 
rammer og anbefalinger i forbindelse med koronapandemien. Våre regler er nå oppdatert i henhold til det. 
NGTF vurderer situasjonen fortløpende på bakgrunn av utviklingen i pandemien og myndighetenes rammer. 
 
 

Myndighetenes regler idretts- og fritidsaktiviteter - nasjonalt 
Gjelder for hele landet, med endringer som trådte i kraft 16. april. Tiltakene gjelder inntil videre. 
 
Barn og unge under 20 år kan trene og delta på fritidsaktiviteter som normalt. De unntas fra anbefalingen 
om en meters avstand. 

 
Dersom barn og unge trener/øver med et lag, en forening eller lignende i en annen kommune, vil de kunne 
trene og konkurrere med dette laget/denne foreningen så lenge smittesituasjonen tillater det. 
 
Barn og unge under 20 år som driver med idretter som ikke innebærer nærkontakt, kan delta i idretts-
arrangementer utendørs som samler deltakere fra samme idrettskrets eller region der region brukes som 
geografisk inndeling. 
 
Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, og utendørs i grupper på 
inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én meters avstand. Flere grupper kan oppholde seg på 
samme areal samtidig så lenge gruppene kan holdes adskilt i hele økten.  
 
Toppidrettsutøvere kan trene som normalt, både utendørs og innendørs. 
 
Toppidrettsarrangementer tillates, men med unntak av seriespill. 
Treningskamper utendørs er tillatt for de to øverste fotballdivisjonene for kvinner og menn. 
 
 

Områdene som har svært strenge tiltak lokalt og regionalt, vil fortsatt beholde disse tiltakene. 
 
 

Myndighetenes regler idrett – tiltaksnivå 5A, 5B og 5C 
Gjeldende fra 16. april. 
 

Regjeringen kan beslutte hvilke tiltak som skal iverksettes i en kommune og omkringliggende kommuner 
ved et smitteutbrudd. Det vil alltid være de strengeste innførte tiltakene (lokalt, regionalt, nasjonalt) i et 
område som gjelder. Det betyr for eksempel at dersom de regionale tiltakene er strengere enn de nasjonale 
tiltakene, så gjelder de regionale tiltakene. 
 
Det er tre tiltaksnivåer: Tiltaksnivå A, tiltaksnivå B og tiltaksnivå C. Tiltaksnivå A har de strengeste 
tiltakene, mens tiltaksnivå C har de minst strenge tiltakene.  
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Tiltaksnivå B - høyt tiltaksnivå er regulert i covid-19-forskriftens kapittel 5B 
§ 17f. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter 
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritids-
aktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for 
toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt. 
 
 

Tiltaksnivå C – noe høyt tiltaksnivå er regulert i covid-19-forskriftens kapittel 5C 
§ 18e. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter 
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet innendørs for personer over 20 år. Det samme gjelder fritids-
aktiviteter som organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. Organisert trening for 
toppidrettsutøvere innendørs er likevel tillatt. 
 
Hvilke kommuner som er de forskjellige tiltaksnivå fremkommer i kapitlene i forskriften. Se nettsiden for 
kommunen for lokale tiltak. 
 
 
 

NGTFs definisjoner ifm. tiltaksnivå 5B og 5C 
I forbindelse med tiltaksnivå 5B og 5C skal det enkelte særforbund legge til grunn en vurdering av hvilke 
toppidrettsutøvere som anses omfattet av unntaket fra forbudet mot organisert trening: 
 
Turn kvinner (ett av kriteriene må være oppfylt): 

• Utøvere på landslag junior og senior. 
• Deltakere på digital videodømming FIG og FIG Elite 21.-25. juni (ikke rekrutter). 

 
Turn menn 

• Utøvere på landslag junior og senior. 

• Utøvere som var påmeldte til NM junior og senior 2020. 

• FIG junior, FIG senior og klasse I for 13 åringer (egen informasjon ang. dette distribueres innen kort tid). 
 
Rytmisk gymnastikk 

• Utøvere på senior- og juniorlandslag 2021, samt de utøverne som etter avtale med landslagssjefen skal 
 fullføre uttakstest for 2021. 

• Utviklingsgruppe 2021. 

• Utøvere i nivå 8, 6 og 4 som skal delta i NM med fire redskaper i 2021 (NB, det må sendes liste med 
 navn og klasse på disse utøverne til forbundet og utøverne på listen kan ikke gå ned i klasse i 2021. 
 Utøverne kan kun konkurrere i nivå 8, 6 og 4 i NC i 2021). 

• Internasjonal klasse tropp senior og junior som skal delta med troppen i NM i 2021 med to programmer 
 (NB, det må sendes liste med navn på troppsutøverne til forbundet, og troppen må stille i samme tropps- 
 klasse i hele 2021) 
 
Troppsgymnastikk 
Utøvere som behersker nivået i kriteriene gitt i tabellen i art. 9 i landslagsmodellen. Klubbtrenere vurderer 
hvilke utøvere i deres klubb som oppfyller disse kriteriene, eller som er så nære kriteriene at det er grunn 
til å tro at utøver vil vurderes av landslaget som aktuell bruttoutøver. 
 
Gymnastikkhjul 
Utøvere som var påmeldt til NM junior og senior 2020. 
 
Paraturn 
Utøvere som konkurrerer i Special Olympics.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470
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Myndighetenes regler toppidrett – tiltaksnivå 5A 
Gjeldende fra 16. april. 
 

Tiltaksnivå A - Særlig høyt tiltaksnivå er regulert i covid-19-forskriftens kapittel 5A 
 
§ 16g. Stans av idretts- og fritidsaktiviteter 
Det er ikke tillatt å organisere idrettsaktivitet for voksne eller barn. Det samme gjelder fritidsaktiviteter som 
organiserte øvelser, trening og prøver for kor, korps og teater. 
 
Forbudet etter første ledd gjelder ikke: 
a. organisert idrettsaktivitet og fritidsaktivitet for barn og unge under 20 år som gjennomføres utendørs, 

så lenge dette skjer i grupper på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune.  
b. organisert idrettsaktivitet og fritidsaktivitet for personer med rusproblemer eller alvorlig psykisk sykdom, 

så lenge dette gjennomføres utendørs, skjer i grupper på inntil 5 personer og alle deltakerne kommer 
fra samme kommune.  

c. organisert trening for toppidrettsutøvere. Innenfor fotball er unntaket begrenset til de to øverste 
divisjonene for kvinner og menn. 

 
 

NGTFs definisjoner ifm. tiltaksnivå 5A (strengeste regler) 
I forbindelse med strengere regler ved tiltaksnivå 5A anbefaler NIF at det enkelte særforbund legger til 
grunn snevrere regler for toppidrett i vurderingen av hvilke toppidrettsutøvere som anses omfattet av unn-
taket fra forbudet mot organisert trening i kommuner med tiltaksnivå 5A. I kommuner med tiltaksnivå 5A 
skal kun følgende anses omfattet av unntaket fra forbudet mot organisert trening: 
 
Turn kvinner, turn menn og rytmisk gymnastikk 
Utøvere på landslag junior og senior. 
 
Troppsgymnastikk 
Utøvere som behersker nivået i kriteriene gitt i tabellen i art. 9 i landslagsmodellen. 
 
Gymnastikkhjul 
Utøvere som var påmeldt til NM junior og senior 2020. 
 
Paraturn 
Utøvere som konkurrerer i Special Olympics. 
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Hermod Buttedahl 
Avdelingsleder konkurranse/sportssjef 
(sign.) 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470/KAPITTEL_6#KAPITTEL_6

