


TILTAKSMODELL

2

NASJONALE TILTAK

IKKE FORHØYET 
TILTAKSNIVÅ

TILTAKSNIVÅ
C

TILTAKSNIVÅ
B

TILTAKSNIVÅ
A

LOKALE TILTAK

DET SOM GJELDER FOR MEG



NASJONALE TILTAK

Barn/Unge under 20 år:
• Barn og unge under 20 år kan trene og drive idrettsaktivitet, forutsatt at det ikke er 

lokale regler som begrenser gjennomføringen.

• Barn og unge under 20 år kan delta i konkurranser innenfor samme idrettskrets eller region.

• Unntak fra 1-metersregelen
• Maks 200 personer på arrangement inkludert funksjonærer

Voksne over 20 år:

• Voksne kan drive organisert aktivitet utendørs i grupper på inntil 20 personer, så lenge de kan holde minst én 
meters avstand.

• Voksne kan drive organisert aktivitet innendørs i grupper på inntil 10 personer, så lenge de kan holde minst én 
meters avstand

• Alle arrangement for denne aldersgruppen skal avlyses/utsettes. 
Testrenn kan gjennomføres internt i en treningsgruppe.

• Har IKKE unntak fra 1-metersregelen
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FORHØYEDE TILTAKSNIVÅER

Tiltaksnivå A:
• Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute.
• Det blir tillatt med utendørs organisert idrettsaktiviteter for barn og unge under 20 år, så lenge dette skjer i grupper 

på inntil 10 personer og alle deltakerne kommer fra samme kommune. Det anbefales at aktivitetene foregår på en 
slik måte at man kan holde minst to meters avstand mellom deltakerne.

• Organisert trening for toppidrettsutøvere er tillatt.

Tiltaksnivå B:
• Alle arrangementer utenfor hjemmet forbys, både inne og ute.
• Idrettsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs 

idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre.

• Organisert trening for toppidrettsutøvere er tillatt.

Tiltaksnivå C:

• Det er nasjonale regler som gjelder for arrangementer.
• Idrettsaktiviteter kan holde åpent for barn og unge under 20 år. Det er ikke tillatt å organisere innendørs 

idrettsaktivitet for personer som er 20 år eller eldre.

• Organisert trening for toppidrettsutøvere er tillatt.

4



LOKALE TILTAK

Det er opp til kommunelege og kommunestyret/formannskapet.

Ofte «plukk og miks» fra «forsterkede tiltaksnivåer».
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VIDERE GJENÅPNING

Trinn 2:
• Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer som samler deltakere fra samme kommune med inntil 100 

personer (i hovedsak barn og unge) innendørs.

• Arrangementer kan gjennomføres med 200 personer innendørs der alle sitter på faste tilviste plasser.

• Voksne bør ikke drive med organisert aktivitet med flere enn 20 personer innendørs og utendørs. Det oppfordres til 
aktivitet utendørs heller enn innendørs. Helsemyndighetene vil innen midten av april foreslå en modell for 
gjenåpning av breddeidretten.

• Reiser innenlands kan gjennomføres.
Trinn 3:
• Barn og unge under 20 år kan delta på arrangementer både innendørs og utendørs på tvers av kommunegrensene.

• Antall deltakere vurderes fortløpende, også for voksne.
• I breddeidretten for voksne vil det bli vurdert å åpne gradvis for seriespill og øvrige konkurranser.

Trinn 4:
• Mye vil kunne være tilnærmet som normalt, men det vil fortsatt være antallsbegrensninger knyttet til store offentlige 

arrangementer og breddeidrett- og fritidsaktiviteter, men det må vurderes løpende.

Tidsperspektiv:
• Minimum 3 uker mellom hvert trinn, sannsynligvis lenger nå som usikkerheten rundt vaksiner er stor.
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SMITTEVERN
Smittevernets alltid gjeldende hovedregler:
• Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid.
• God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og arrangement – alltid.

• Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og arrangement – alltid.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid.
Unntaket er kortvarig fysisk kontakt i trenings- og konkurranseaktivitet, hvis aktiviteten ikke kan gjøres innenfor 1-
meters regelen for barn og unge under 20 år.

Følgende personer skal IKKE møte på arrangement eller treningsaktivitet:
• Du har ett eller flere av følgende symptomer: Hodepine, feber, rennende nese, sår hals, kvalme, nyser eller hoster, 

er kortpustet, har mistet lukte eller smakssansen, eller har andre tegn på sykdom (kjente allergisymptomer er 
unntatt).

• Det er mindre enn 2 dager siden du ble frisk fra sykdom.

• Du har vært i samme husstand med eller hatt tilsvarende nærkontakt med et bekreftet tilfelle av COVID-19 i løpet 
av de siste 10 dagene

• Utøvere, trenere, støtteapparat og funksjonærer som tilhører risikogrupper for COVID-19 (definert av FHI) bør i 
samråd med lege vurdere om de kan delta i aktivitet.

Nasjonal veileder: Smittevern for idrett fra Helsedirektoratet:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
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