
 

	

	

Toppidrettsprotokoll	tennis	–	per.	22.	februar	2021	

	
Protokoll for gjennomføring av tennistrening under covid-19-utbruddet 	
	
Innledning	
	
Protokollen stiller krav til klubber, tennissentre og toppidrettsutøvere for gjennomføring av 
tennistrening for å ivareta forsvarlig smittevern under covid-19 utbruddet.	

Formålet med protokollen er å hindre at smitte kommer inn i tennisklubber/tennissentre gjennom 
våre toppidrettsutøvere, og bidra til å unngå spredning i befolkningen. 	
	
Selv om klubbene etterlever kravene i protokollen, kan tilfeller av covid-19 oppstå. Protokollen 
stiller derfor også krav til klubbenes håndtering av smittetilfeller.	

Protokollen gjelder for toppidrettsutøvere enten definert gjennom NTFs representasjonslag, 
spillerguidens toppidrettsdefinisjon eller for toppidrettsutøvere over 20 år (semiprofesjonell-, 
profesjonell- eller eliteseriespiller) 

De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning er: 

A. Syke personer skal ikke delta på trening	
B. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold	
C. Redusere kontakt mellom personer	

Det viktigste for å hindre smitte er å følge de generelle rådene fra norske helsemyndigheter og de 
gjeldende nasjonale og lokale smittevernreglene, blant annet:	

• Husk god hånd- og hostehygiene.	
• Du og dine nærmeste kan omgås normalt.	
• Hold minimum 1 meters avstand til andre enn dine nærmeste. Avstanden fra ansikt til 

ansikt er aller viktigst. Rygg mot rygg, eller etter hverandre, som i kø, gir mindre risiko for 
smitte. Når du sitter ved siden av noen, bør det være en meters avstand fra din skulder til 
den andres skulder. 	
Unngå fysisk kontakt, inkludert håndhilsning og klemming.	

• Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme og du bør testes.	



 

	

• Hvis prøvesvaret er negativt kan du gå tilbake til jobb, skole eller barnehage, når du er i god 
allmenntilstand.	

Tiltakene i protokollen gjelder i tillegg til generelle råd fra norske helsemyndigheter, og nasjonale 

og lokale anbefalinger og regler.	
	
Klubber som skal gjennomføre tennistrening under Covid-19-utbruddet må bekrefte at klubben er 
klar til og vil etterleve kravene i denne protokollen (se vedlegg 1). 	

Klubber som ligger i kommuner med tiltaksnivå 5 (iht. regjeringens beredskapsplan for 
smitteverntiltak under covid-19-pandemien) gjennomfører trening med forsterkede 
smitteverntiltak beskrevet i vedlegg 3.  

Utbruddets utvikling kan føre til behov for endringer i protokollen. Nye versjoner av protokollen vil 
erstatte denne utgaven.	

Det er klubbene/tennisentre som er ansvarlig for å sikre at aktivitet skjer i samsvar med 
protokollen, samt nasjonale og lokale anbefalinger og regler. Klubbene/sentrene må selv sørge for 
en forsvarlig drift som tar hensyn til smittevern i tråd med protokollen, og skal forholde seg lojalt 
til alle pålegg fra NTF og helsemyndigheter.  
	
Smitteforebyggende tiltak 

De tre grunnpilarene for å hindre/bremse smittespredning er:	

• Syke personer skal ikke delta på trening	
• God hygiene praktiserer på trening	
• Redusere kontakten i gruppen, og gruppens kontakt med befolkningen	

Tiltakene beskrevet i det følgende er smitteverntiltak som må være på plass for å ivareta disse 
grunnpilarene når tennistrening gjennomføres.	
	
Før trening igangsettes skal klubbens leder/daglig leder, som er ansvarlig i klubb/sentre, bekrefte 
at klubben/sentre kan og vil etterleve kravene om smittevern i denne protokollen. Bekreftelsen 
sendes til NTF, se vedlegg 2.	
 



 

	

2. Syke personer skal ikke delta på trening	
 

2.1 Deltakelse på trening	
• Spillere, trenere og støtteapparat som skal tre inn i kohorten skal screenes for smitte (se 

vedlegg 2) ha testet negativt før de kan ta del i aktiviteten (testing for smitte anbefales).	
	

• Spillere, trenere og støtteapparat som tilhører risikogrupper skal ikke delta i aktivitet	
	

• Ved minste tegn til luftveisinfeksjon skal personer tas ut fra trening, og deretter testes for 
smitte før spilleren kan delta i aktiviteten. 	
	

• Hvis en person i husstanden til spiller, trener eller person i støtteapparat har akutt 
luftveisinfeksjon, men ikke har bekreftet covid-19, skal vedkommende ikke delta i aktivitet. 
Man skal da holde seg hjemme til ett døgn etter at alle i husstanden føler seg friske, og 
screenes for smitte før man igjen kan delta på tennistrening.	
	

• Typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart 
nesesekret, rennende/kløende øyne) skal ikke regnes som symptomer på luftveisinfeksjon i 
denne sammenheng. Det samme gjelder tilfeller hvor barn har rennende nese og andre 
symptomer på luftveisinfeksjoner er fraværende.	

2.2 Klubbene/trenerne/sentrene skal monitorere spilleres helsetilstand	
• Alle klubber skal utpeke en som skal ha overordnet ansvar for sikkerheten og være 

smittevernsansvarlig.	
	

• Smittevernsansvarlig skal jevnlig og minst ukentlig være til stede på treninger for å følge 
opp at smitteverntiltak blir overholdt. Smittevernsansvarlig kan delegere 
gjennomføringsansvar (tilstedeværelse) til andre, gitt at denne personen er kjent med 
toppidrettsprotokollen.	
	

• Spillere skal hver morgen rapportere om egen helsetilstand, og om eventuelle tegn til 
luftveisinfeksjon hos andre i egen husstand. Resultat av egenrapportering skal registreres 
av klubb/hovedansvarlig trener. Hvis det rapporteres om tegn til luftveisinfeksjon skal ikke 
spilleren møte på trening. Rapporteringen kan skje på mail eller sms.	



 

	

2.3 Tiltak for å sikre god hygiene	
• Alle som deltar i aktiviteten, skal hyppig desinfisere hendene sine med desinfeksjonsmiddel 

som inneholder alkohol. Dette bør skje når man ankommer treningen, i pauser under økten 
og når man forlater anlegget. Dette innebærer at det må være svært god tilgang på 
desinfiserende middel. 	
	

• Alle som deltar i aktiviteten skal ha med egen, merket vannflasker til treningsøkten. 	
	

• Mat kan kun serveres/deles ut i individuelle, lukkede porsjonspakninger.	
	

• Ansvar for håndtering/plassering av utstyr under treningen (som f.eks. kjegler) fordeles slik 
at så få personer som mulig bærer/flytter på utstyret.	
	

• Spillere skal bruke nyvasket treningstøy.	
	

• Håndhilsning, klemming, og annen unødvendig fysisk kontakt skal unngås.	
	

• Det bør hostes i albuekroken eller i et papir som kastes (med påfølgende håndvask).	
	

• Man bør unngå å berøre ansiktet.	

	
2.4 Godt renhold og bruk av fasiliteter	

• Det bør gjennomføres daglig rengjøring av alle lokaler hvor det er mange som ferdes. 
Ordinære rengjøringsmidler og -metoder kan benyttes. Engangskluter bør benyttes i størst 
mulig utstrekning.	
	

• Det skal etableres forsterket renhold, spesielt av berøringspunkter og overflater 
(dørhåndtak, toalettseter, kraner, dispensere, garderobeskap mv.). Kontaktflater som 
berøres ofte bør rengjøres hyppig.	
	

• Alle toaletter som er i bruk, bør rengjøres før og etter trening. Det må sikres at såpe eller 
desinfiserende middel er tilgjengelig for bruk før og etter toalettbesøk. Tørking av hender 
bør skje med engangspapir som kastes i lukkede beholdere.	
	

• For øvrig bør klubben forholde seg til rådene fra Folkehelseinstituttet om rengjøring.	
	



 

	

• Felles garderober kan ikke benyttes. 	
	

• I styrkerom må minimum 1 meters avstand mellom personer opprettholdes til enhver tid. 
God oppmerking (for eksempel tape på benker, markering på bakken e.l.) og en grense for 
hvor mange som kan oppholde seg i styrkerommet på samme tid, kan bidra til at avstand 
opprettholdes. Apparater, vekter ol. må rengjøres mellom hver bruker.	

2.5 Tiltak for å redusere kontakt	
• Unngå trengsel der spillerne forventes å lage kø eller samles i klynger. God oppmerking (for 

eksempel tape på gulvet, markering på bakken e.l.) kan bidra til at avstand på minst 1 
meter opprettholdes der det lett blir kø.	
	

• Alle som skal delta på trening bør benytte alternativer til kollektivtransport til og fra 
aktiviteten.	

2.6 Spillerkarantene	
	
For å redusere kontakt skal spillere følge råd og tiltak som gjelder alle, i tillegg følge følgende råd:	

• Du bør om mulig unngå kontakt med flere enn egen familie og noen få nære venner i tillegg 
til de spillerne man trener med. Det samme gjelder trener og støtteapparat.	
	

• Du kan gå på skole, men bør sammen med klubb og studiested legge til rette for å unngå 
nærkontakt med andre så langt det er mulig.	
	

• Du bør unngå offentlig transport, spesielt hvis det er trengsel og ikke mulig å holde minst 1 
meters avstand til andre	
	

• Du bør begrense antall kontakter	
	

• Du bør unngå steder der mange samles, f.eks. kollektivtrafikk og kjøpesenter, eller gå dit 
når det er færre personer og mer plass	
	

• Dine nærmeste bør være særlig nøye med å følge generelle råd om å begrense antall 
kontakter, avstand og hånd- og hostehygiene	



 

	

3. Håndtering av smitte	
	
3.1 Håndtering av smittetilfeller 

Selv om klubbene/sentre etterlever kravene i protokollen, kan tilfeller av covid-19 oppstå. 
Protokollen stiller derfor også krav til klubbenes håndtering av smittetilfeller.	

A. Varsle NTF	
Ved positiv covid-19-test skal NTF og smittevernsansvarlig varsles umiddelbart. Varsel sendes til: 
fredrik.loven@tennis.no (landslagsansvarlig)	

B. Kontrollere at smittede er i isolasjon	
Person som får bekreftet covid-19 skal være i isolasjon. Dette skal smittevernsansvarlig i klubb/NTF 
påse. 

C. Informasjon til andre	
Landslagsansvarlig/toppidrettsansvarlig i klubb skal informerer andre spillere om smittetilfellet og 
sørger for at alle som har deltatt på trening/kamp eller har hatt annen nær kontakt med den 
smittede går i karantene inntil videre. Det er lokale helsemyndigheter som avgjør hvem som er 
nærkontakter og skal i smittekarantene.	

D. Personer som har vært nærkontakt med smittet person skal teste seg.	
Alle som har vært utsatt for smitte med covid-19 skal teste seg. Anbefalt testtidspunkt er mellom 
dag 3 og 7 etter eksponering, gjerne på dag 5.	

3.2 Isolering og testing av smittet person	
• Person(er) som får bekreftet covid-19 skal være i isolasjon.	

	
• I asymptomatiske tilfeller kan isolering avsluttes når det har gått 10 dager etter positiv test.	

	
• I symptomatiske tilfeller kan isolering avsluttes tidligst 10 dager etter symptomdebut og 

man har vært feberfri uten febernedsettende tabletter i minst 24 timer.	
	

• I symptomatiske tilfeller kan man først returnere til trening når man har vært symptomfri i 
7 dager. Det er ikke nødvendig med negativ test.	

3.3 Smittekarantene og testing av nærkontakter	
• Alle personer som har vært i nærkontakt med smittet person 48 timer før symptomdebut 

eller positiv test (hvis den smittede er asymptomatisk), skal i «smittekarantene» i 10 dager 



 

	

etter nærkontakten.	
	

• Hvis en person i husstanden til spiller, trener eller person i støtteapparat har fått bekreftet 
covid-19, skal vedkommende i smittekarantene i 10 dager.	
	

• Hvis en spiller er i smittekarantene etter nærkontakt med person utenfor treningsgruppen, 
kan de resterende spillerne trene som vanlig inntil spilleren i smittekarantene får 
symptomer eller tester positivt for covid-19.	

4. Opplæring i smitteverntiltak	
	
4.1. Informasjon om og opplæring i smitteverntiltak	
Alle personer som deltar i aktivitet, må få god informasjon om covid-19 smitte og symptomer, og 
om smitteverntiltakene klubben/sentre gjennomfører. Det er viktig at alle som deltar i aktiviteten 
kjenner godt til og overholder helsemyndighetenes generelle anbefalinger for å forebygge smitte.	

Klubbene/sentre må sørge for å holde seg oppdatert på og følge råd og anbefalinger fra nasjonale 
og lokale helsemyndigheter. Oppdatert informasjon om covid-19 smitte og symptomer finnes på 
nettsidene til kommunen, helsenorge.no og fhi.no.	

	
På vegne av Norges Tennisforbund 

	

Aslak	J.	Paulsen	
Generalsekretær	



 

	

	

 
 

 
Vedlegg 1	
 
Følgende tekst skal sendes til NTF pr. e-post. E-posten skal ha daglig leder/klubbens leder som 
avsender med kopi til smitteansvarlig i klubben. 

Emne: [KLUBBNAVN] - Bekreftelse på etterlevelse av treningsprotokoll	

Vi bekrefter at klubben er klar til å etterleve kravene i protokoll for gjennomføring av tennistrening 
av toppidrettsutøvere under covid-19 utbruddet, og at klubben vil etterleve krav den til enhver tid 
gjeldende versjon av protokollen. 

Klubben forplikter seg også til å rette seg etter pålegg fra NTF om å justere opplegg for smittevern 
eller stanse trening dersom det er nødvendig som følge av (1) brudd på anbefalingene om 
smittevern eller (2) utbruddets utvikling.	

[NAVN]               [NAVN]	

Daglig leder       Smittevernsansvarlig 



 

	

 

 

 

 

 

 

Vedlegg 2	
 
Undersøkelse ved screening for covid-19	
Ved screening for covid-19 er man ute etter å fange opp de som har symptomer som kan stemme 
med covid-19. Symptomene kan være diffuse og den involverte selv har kanskje ikke tenkt at det 
kan dreie seg om covid-19 smitte. Derfor er spørsmålene vi stiller minst like viktige som 
undersøkelsen. 

Anamnese-spørsmål:	

• Har du vært i kontakt med noen som har vært syk siste 14 dager?	
• Har du hatt feber siste 14 dagene?	
• Har du siste 14 dagene hatt en eller flere av følgende symptomer:	

o Utmattelse	
o Hodepine	
o Sår hals	
o Tungpustethet	
o Hoste	
o Kroppsverk	
o Tap av smaks- eller luktesans	
o Diare	
o Magesmerter	

Undersøkelse:	

• Temperatur/febermåling	



 

	

Vedlegg 3	
 
Forsterkede tiltak i kommuner med tiltaksnivå 5	

Trening for klubber som ligger i kommuner med tiltaksnivå 5 (iht. regjeringens beredskapsplan for 
smitteverntiltak under covid-19-pandemien) gjennomføres med følgende forsterkede 
smitteverntiltak: 	

Inntreden i kohort og bruk av munnbind 	

• Spillere, trenere og støtteapparat skal teste negativt før de kan tre inn i kohorten. 	
• Spillerne skal bruke munnbind når de ikke trener (før/etter økten).	

Bruk av fasiliteter 	

• Garderober skal ikke benyttes. 	
	

• Styrkerom holdes stengt for spillergruppen, men kan benyttes i forbindelse med 
opptrening/rehabilitering.	

Tiltak for å redusere kontakt 	

• Spillerne møter som hovedregel rett på treningsbanen og går hver til sitt etter økten. 	
• Spillerne skal som hovedregel ikke bruke offentlig transport til og fra trening. 	

	

		


