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Til alle tennis- og padelklubber  Oslo og Viken 

 
Denne uken har det blitt innført kraftige lokal og regionale tiltak for klubbene i Oslo og Viken. Vi 

må tilbake et helt år for å finne strengere tiltak. Dette er ekstra krevende for Oslo beboerne som i 

praksis har hatt sosial nedstengning siden begynnelsen av november 2020. 

 

Med virkning fra tirsdag 16. mars innførte regjeringen tiltaksnivå A i hele Viken. Dette nivået setter 

en stopper for all innendørsaktivitet, også for topp- og proffspillere i Viken. 

 

Tiltaksnivå A er nasjonale regler og nedfelt i Covid-19 forskriften: 

 

§ 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 for organiserte idrettsaktiviteter og fritidsaktiviteter 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. 

 

Årsaken til de strenge tiltakene i Oslo og Viken skyldes rekordhøyt smittenivå uten kontroll på 

smitteveiene. Slik situasjonen er nå, er det derfor ikke aktuelt for NTF å søke om dispensasjoner 

eller unntak.  Å få til endringer i forskrifter er en krevende øvelse og heller ikke ønskelig. NTF ber 

nå alle klubbene om å være med på den siste etappen av dugnadsløpet.  

 

En tredje smittebølge har konsekvenser 

Viken har nå strengere tiltak enn Oslo. Dette skyldes at det nå er innført nasjonale regler og 

tiltaksnivå A.  Oslobeboerne lever fortsatt under svært strenge tiltak og restriksjoner. Vi må faktisk 

tilbake til starten av pandemien for å finne strengere tiltak.  

 

Regjeringen ser foreløpig ingen grunn til å innføre tiltaksnivå A i Oslo, men det er overveiende 

sannsynlighet for at dette vil innføres dersom smitten ikke avtar.  NTF oppfordrer klubbene til å 

forholde seg til kommunenes anbefalinger og regler.  

Merk også at ny forskrift i Viken medfører at medlemmer i Oslos idrettslag, med bostedsadresse i 

Viken, ikke tillates å reise til Oslo for å delta i idrettsaktivitet. Det er heller ikke tillatt for Oslos 

innbyggere å delta i idrettsaktivitet i Viken. 

 

 

Eliteserieklubber i fotball, har påpekt at det oppleves urettferdig at Osloidrettens toppidrettsutøvere 

får utøve sin idrett, mens Viken har forbud. Norges Fotballforbund har bedt om en opphevelse av 

treningsnekten. Saken ender nok på bordet til Kulturdepartementet i løpet av kort tid. Dersom 

fotballen vinner frem, vil dette i så fall gjelde alle idretter i Viken. 
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Vårdugnad 

Vi vet at flere klubber allerede er gang med vårdugnaden. Noen klubber har tatt ned bobler, funnet 

frem spader og snøfresere – i håp om å starte utesesongen noen uker tidlig. 

I Viken er det (ref. forskriften), lov med organisert idrett utendørs for barn og unge under 20 år, 

med antalls- og avstandsbegrensninger. I Oslo kan alle spille utendørs. I Oslo har også proffspillere 

og toppidrett dispensasjon til å trene innendørs. 

 

NIF har tatt spørsmålet om toppidrett opp med nasjonale myndigheter og det jobbes for endringer i 

toppidretten. NIF er i dialog med departementet om hvordan idretten kan ivaretas best mulig i denne 

perioden. 

 

 

På vegne av administrasjonen i NTF 
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