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Oslo, 29.oktober 2020 

 
 
Retningslinjer for gjennomføring av nasjonale turneringer 
 
Som følge av den siste utviklingen av koronasituasjonen i Norge har NTF utarbeidet nye 
retningslinjer for gjennomføring av turneringer.  
 
Smittesituasjonen er forskjellig i Norge avhengig av hvor i landet man bor. Enkelte steder er de 
lokale reglene strengere enn de nasjonale. Arrangør bør derfor aller først kontakte den lokale 
kommune- eller bydelsoverlegen for en vurdering om turneringen kan gjennomføres på en 
forsvarlig måte. Dersom turneringen anses som forsvarlig å gjennomføre ber NTF arrangør være 
oppmerksomme på følgende smitteverntiltak: 
 

• Kun friske personer uten symptomer kan delta. 

• Generelle smittevernregler fra FHI/Departementet skal følges. 
• Registrering av alle personer som er tilstede under turneringen er påkrevet. Dette for at 

smittesporing skal kunne gjennomføres ved evt smitte. Norges Idrettsforbund har laget en 
gratis digital besøksregistrering for arrangementer. Denne kan lastes ned her.  

• Arrangør bør stenge anlegget for publikum. Foreldre som leverer og henter barn bør ikke 
oppholde seg på anlegget. 

• Arrangør må ha såpevann, antibac eller tilsvarende tilgjengelig for spillerne til håndvask 

både før, under og etter kamp. 

• Personer som ikke er på banen bør ha på munnbind dersom man ikke kan opprettholde 

minst 1 meter avstand. 

• Alle som skal inn på anlegget skal vaske hender grundig, enten med såpevann eller antibac  

• Spillerne må ikke ta hverandre i hånda før eller etter kamp.  

• Spillerne må benytte antibac/vaske hender før og etter bruk av felles utstyr. 

• Garderober kan benyttes så frem til at 1 meters kravet kan overholdes og at det er gode og 

fastsatte rutiner for vask/hygieniske tiltak.  

• Skilt med hold 1 meters avstand plasseres godt synlig på anlegget. Infoplakater kan lastes 
ned fra helsemyndigheters nettsted. 

• Antibac eller tilsvarende plasseres på alle baner og på toaletter. 
• Desinfisering av fellesutstyr på banen gjøres så hyppig det lar seg gjøre. 
• Servering er mulig dersom smittevernhensyn ivaretas. 
• Informasjon om koronaretningslinjer publiseres på Tournamentsoftware. 
• Deltakere plikter å melde fra til arrangør dersom det blir påvist smitte. Arrangør plikter 

deretter å kontakte kommune-/bydelsoverlege for rådføring og tiltak.  
 
I tillegg skal det i kommuner/byer med høyt smittepress (pr i dag blant annet Oslo og Bærum) ikke 
være mer enn 20 personer tilstede samtidig under turneringen. Arrangør bør vurdere 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/gratis-digital-besoksregistrering/?utm_source=Make%20Nyhetsbrev&utm_medium=email&utm_campaign=Viktige%20digitale%20l%C3%B8sninger%20for%20IL%20og%20%C3%85rets%20ildsjel&utm_content=Viktige%20digitale%20l%C3%B8sninger%20for%20IL%20og%20%C3%85rets%20ildsjel+104900
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deltakerbegrensning eller gjennomføre turneringen på en måte som gjør at dette hensynet 
ivaretas. 
 
Disse retningslinjene gjelder i første omgang fram til 5.desember. NTF kommer med nye 
anbefalinger etter denne datoen eller dersom det skjer en utvikling før dette.  
 
Med vennlig hilsen 
Svein Are Lapstun 
Turneringsansvarlig NTF 


