Medlem av Norges Idrettsforbund og Norges
Olympiske og Paralymiske komité, Tennis
Europe, International Tennis Federation og
FIP - International Padel Federation

Gjelder: avklaring fra Helsedirektoratet vedrørende egentrening
Det har i lengre tid vært ulik praksis og fortolkning rundt covid-19 forskrifter - særlig hva
gjelder organisert og ikke organisert idrettsaktivitet. Mange kommuner har bedt
klubbene/idrettslagene om å stenge sine anlegg. Andre kommuner har gitt tillatelse til å
holde åpent så fremt at klubben selv ikke organiserer treninger, men stiller anlegget til
rådighet for personer/medlemmer som selv booker tid.
NTF, sammen med flere ikke-kontakt idretter har i lengre tid ment at egenorganisert
aktivitet gjennom booking sikrer bedre kontroll- og sporingsmuligheter. 2020 viste at en slik
håndtering ikke medførte et eneste rapportert utbrudd.
Norges Golfforbund og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark har i skriftlig dialog med
Helsedirektoratet fått avklart fortolkningen av covid-19 forskriften (kap. 5A, §16g). Svarene
var entydige: egenorganisert aktivitet er tillatt og kommer ikke under forbudet i covid-19forskriften kapittel 5A §16g. Deres svar er gjengitt på side 2 i dette brevet.
Med bakgrunn i overnevnte informasjon henstiller NTF alle klubber/idrettslag til å kontakte
kommuneoverlege/bydelsoverlege for en formell tillatelse. Dette er god kutyme og sikrer at
alle er omforent om forståelsen av §16g. I henvendelsen bør dere vise til
Helsedirektoratets svar til NIF/NGF og Statsforvalteren i Vestfold og Telemark.
NTF oppfordrer klubber/idrettslag til å ikke tiltrekke seg spillere fra andre kommuner (og
klubber). NTF ønsker forsvarlige medlemsklubber som reduserer mobilitet og unødvendige
reiser. Dette vil reduserer risiko for spredning av smitte og lette sporingsarbeid.
I tillegg understreker NTF at kommunale og/eller regionale restriksjoner kan være
strengere enn de nasjonale.
På vegne av styret og administrasjonen i NTF
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NORGES TENNISFORBUND
Oslo Tennisarena
Eikenga 4, 0579 Oslo

E-post
post@tennis.no

Web
www.tennis.no

Telefon
Tlf. +47 22727000

Bank
5134 06 06268

Organisasjonsnummer
NO 970 015 302 MVA

Medlem av Norges Idrettsforbund og Norges
Olympiske og Paralymiske komité, Tennis
Europe, International Tennis Federation og
FIP - International Padel Federation

Svar fra Helsedirektoratet til:
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
«Helsedirektoratet vurderer at forbudet i utgangspunktet rammer tilfeller der selve
aktiviteten og gjennomføringen av den organiseres av et idrettslag el., herunder
bedriftsidrettslag, eller andre frivillige eller private organisasjoner eller virksomheter.
Typiske organiserte aktiviteter vil gjerne ha flere enn én deltaker, et felles
oppmøtetidspunkt for deltakerne og en fastsatt plan for den felles gjennomføringen.
Aktiviteter der personer, enkeltvis eller i mindre grupper etter eget valg, gis tilgang til å
benytte et anlegg som f.eks. golfbane, tennisbane, akebakke eller alpinanlegg, gratis eller
mot betaling eller medlemskap, anses i utgangspunktet ikke som organiserte idretts- og
fritidsaktiviteter etter denne bestemmelsen. Dette gjelder selv om den enkelte må
reservere en tid/bane el. for å kunne benytte anlegget.
Ut fra dette vil det å la medlemmer eller andre bruke anlegg som nevnt, i utgangspunktet
ikke anses som å organisere en idretts- og fritidsaktivitet etter covid-19-forskriften § 16g.»
NIF/Golfforbundet
20/10069-669 - Svar på COVID-19 - Norges Golfforbund – tolkning av bestemmelser
Helsedirektoratet er enig i Norges Golfforbunds og Norges Idrettsforbund sin tolkning av
hva som er å anse som "organisert idrettsaktivitet" etter covid-19-forskriften §16g.
Egentrening vil ikke omfattes av forbudet og i utgangspunktet ikke selv om det er noen
venner som spiller sammen. Det kan likevel anses organisert dersom disse normalt trener
golf sammen på et golf lag og på den måten omgår forbudet mot organisert trening.
Det kan i praksis være vanskelig å trekke en klar grense, og det må tas en konkret
vurdering i hvert enkelt tilfelle.
Direktoratet vil informere om at driving range ikke må holdes stengt etter covid-19forskriften § 16 b. Dette gjelder også eventuelle innendørs driving ranger.
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