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Oslo, 8.mai 2020 
 
 

Nye koronavettregler for tennis pr 8.mai 2020 
 

NTF har på bakgrunn av regjeringens pressekonferanse 7.mai besluttet å justere våre 
koronavettregler for tennis med virkning fra 8.mai.  
 
Foreløpig er ikke ballen «frikjent» som smittebærer. NIF skal sammen med FHI/Departementet 
komme med en forskrift 11. eller 12. mai. Skulle det fremkomme endringer etter dette møtet, vil 
NTF oppdatere retningslinjene under. 
 
De nye koronavettreglene er som følger: 

• Kun friske personer uten symptomer kan spille. 

• Generelle smittevernregler fra FHI/Departementet skal følges. 

• Totalt kan det være inntil 20 personer i en gruppe inkludert ansvarlig voksen trener/leder  

• Det må alltid være minimum 1 meter mellom hver spiller 

• Det bør kun spilles singelspill. Doublespill, kun dersom man kan ivareta 1m regelen. 

• Det er ikke tillatt å berøre fysisk nett, stolper og øvrig utstyr 

• Dersom det skal spilles med serve må spillerne benytte egne baller i sine servegame.  

• Dersom kun et ballrør benyttes kan disse kun berøres fysisk av en og samme person under 
hele treningen. 

• Berøring av felles baller er ok for spillere fra samme husstand 

• Det bør brukes såpevann, antibac eller lignende til håndvask både før, under og etter 
trening 

• Ved bruk av felles baneverktøy må kost/linjekost/vannslange etc. vaskes ned før og etter 

bruk. 

• Garderober bør være avstengt.  

• Dersom det skal benyttes toaletter, må det være gode rutiner for hyppig renhold. 

• Alle må forholde seg til lokale regler definert av klubb 

• Lokale anbefalinger av kommuneoverlege må følges og skal prioriteres fremfor NTFs 
anbefalinger.  

 
Med vennlig hilsen 
 

 
Aslak Paulsen 
Konstituert generalsekretær 
Norges Tennisforbund 


