
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Til 

Norges Idrettsforbund v/ 

Idrettspresident Berit Kjøll 

Generalsekretær Karen Kvalevåg      Oslo 27.01.2021 

 

 

Vedrørende gjenåpning av breddeaktiviteten for 
utendørs vinteridretter. 
 
 

Norges Skiskytterforbund og Norges Skøyteforbund har som følge av Regjeringens pressekonferanse 

20. januar mottatt mange henvendelser fra våre medlemmer. Budskapet i pressekonferansen var at det 

skulle åpnes opp for mer aktivitet for barn og unge. Vi vet at NIF, sammen med blant annet 

Barneombudet, har jobbet hardt for å få til dette, og det er vi glade for.  

Konsekvensene for oss som driver utendørsidrett og uten nærkontakt, ble en ytterligere innstramming. 

Det er vanskelig for oss å forstå, og virker til dels ulogisk.  Vi understreker at vi er svært glade for at 

barn og unge som driver innendørsidrett igjen får utøve aktivitet da dette berører veldig mange og er 

viktig for både for fysisk og psykisk helse. 

Fram til innskrenkingen 20. januar har vi gjennomført arrangementer lokalt og regionalt.  Vi har 

utarbeidet smittevernsprotokoller for all aktivitet og gjennomført både treninger og konkurranser i 

henhold til disse. Det er gjort en formidabel innsats i våre klubber for å gjennomføre dette etter de til 

enhver tid gjeldende smittevernregler fra myndighetene. Vi har vært restriktive og anvendt 

«forsiktighetsprinsippet» i gjennomføring av alle arrangement – etter oppfordring fra NIF. 

Det er ingen tilbakemeldinger om smittetilfeller, hverken under trening eller konkurranser. 

Reisebelastningen er også redusert da vi har begrenset våre arrangementer lokalt/regionalt, med 

unntak av arrangementer for toppidrett som har egne bestemmelser. 

Når konkurranseaktivitet på lokalt/regionalt nivå ikke lenger er lov, er vi bekymret for motivasjonen til 

å drive idrett for våre barn og unge. Vi er også bekymret for barns fysiske og psykiske helse, og 

konsekvensen av bortfall av konkurransetilbud. Skiskytterkonkurranser og skøytestevner 

lokalt/regionalt vil være et viktig element i å bidra både til folkehelsen, og til å gi våre barn og unge 

mulighet til å drive idrett og å være en del av et viktig fellesskap. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi understreker at vi fullt ut respekterer og forholder oss til Regjeringens restriksjoner. Samtidig 

mener vi at restriksjonene 20. januar gikk vel langt, og vi er også usikre på om dette var Regjeringens 

intensjon. 

Norges Skiskytterforbund og Norges Skøyteforbund ber med dette om at NIF jobber for at 

utendørsidretter slik som skiskyting og skøyter skal få gjenoppta vår lokale og regionale 

konkurranseaktivitet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Norges Skiskytterforbund 

Norges Skøyteforbund 

 

 

 

Arne Horten       Morten Aa Djupvik 

President       Generalsekretær 

 

 

Mona Adolfsen      Håkon Dahl 

President       Generalsekretær 

 


