
Til klubbene !  

Informasjon om gjeldende bestemmelser for fotballaktiviteten i NFF Trøndelag med virkning fra og 

med onsdag 20.januar 2021 

Vi ber klubbene videreformidle følgende informasjon til sine frivillige ledere, trenere, aktive og de 

aktives foresatte: 

• Når Regjeringen gjør endringer i Covid19-forskriften så vil begrepet «anbefalinger» ofte bli 

brukt. I vår sammenheng betyr «anbefaling» det samme som «påbud».   

• Periodevis har vi siden 12.mars 2020 levd med ulike tiltaksnivå nasjonalt og lokalt. De neste 

ukene og månedene vil det fortsatt være forskjeller på de tiltak som gjelder på nasjonalt nivå 

og i de ulike kommunene. Det er svært viktig å forstå at kommunale myndigheter kan vedta 

strengere tiltak enn det som er angitt nasjonalt og av NFF. Klubbene må følge med på 

nettsiden til sin kommune og det er de kommunale vedtakene som gjelder.   

• NFF oppdaterer kontinuerlig sin «Koronaside» på www.fotball.no. Her finner dere bl.a en Q 

& A-funksjon som svarer ut mange av de spørsmål som ikke omhandles i vår informasjon. 

Bruk denne siden aktivt før du sender en henvendelse til oss/NFF.      

o Viktig informasjon vedrørende koronavirus - Norges Fotballforbund    

o https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/2021/nye-koronavettregler-fra-20.-

januar/   

Før vi går inn på de konkrete gjeldende bestemmelsene så ønsker vi å gjenta de grunnleggende 

«Fotballens Koronavettreglene». Disse finner dere fortsatt på fotball.no og disse skal følges: 

• Føler du deg syk - bli hjemme. La deg teste ved symptomer på smitte.   

• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold   

• Alle personer som deltar i fotballaktivitet skal registreres med navn, tidspunkt og 

telefonnummer   

• Klubben er ansvarlig for aktiviteten og smittevernet   

• En gruppe bør være fast over tid og det anbefales som hovedregel en gruppestørrelse på 

inntil 20 spillere. Trenere og ledere telles ikke i tallet på 20.  

Regjeringen har ikke oppgitt hvor lenge gjeldende bestemmelser og smitteverntiltak vil vare frem i 

tid men normalt vil det gjøres nye vurderinger og endringer om 2 uker. Følgende bestemmelser 

gjelder fra og med 20.januar og inntil Regjeringen kommuniserer endringer: 

• Barn og unge kan trene normalt dvs. med kontakt i egen klubb både utendørs og innendørs  

• Spillere som har fylt eller fyller 20 år i løpet av 2021 kan trene med kontakt i egen klubb 

både utendørs og innendørs   

• Spillere som fyller 21 år i løpet av 2021 eller er eldre kan trene med 1-meter avstand 

utendørs . Disse kan ikke trene innendørs uansett hvilken type innendørshall det er snakk 

om.   

• Regjeringen skiller ikke lenger mellom forskjellen på fotballhaller og f.eks fleridrettshaller 

jamfør bestemmelser angitt over. En hall er en hall uansett type utforming, brukstype o.l.  

• De klubbene/lagene som tilhører toppidrettsprotokollen er unntatt bestemmelsene angitt 

over og trener med full kontakt på alle typer treninger og uavhengig av utendørs eller 

innendørs. Det er klubber/lag i Eliteserien, OBOS-ligaen, PostNord-ligaen, Toppserien og 

1.div.kvinner som faller inn under toppidrettsprotokollen.   

• Det kan ikke spilles kamper, cuper og turneringer. Det gjelder også treningskamper mellom 

lag fra ulike klubber, treningskamper mellom ulike lag internt i en klubb. Det eneste 
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unntaket kan være hvis et lag/en gruppe spiller internkamp som ledd i sin lagstrening. 

Unntaksvis vil man da kunne spille 11 mot 11 i slike sammenhenger selv om det anbefales at 

gruppene skal begrenses til 20 spillere.  

• Hospitering internt i egen klubb anbefales ikke dvs. skal forstås som at ikke skal 

gjennomføres. Det er mulig å bytte gruppe/lag men da må spilleren/spillerne dette angår 

tilhøre sin nye gruppe.   

• Ekstern hospitering skal ikke gjennomføres og øvrige aktiviteter på tvers av klubber skal ikke 

gjennomføres.   

• NFF Trøndelag har tidligere varslet at våre spillerutviklingsaktiviteter både på Klubb BDO og 

Teams BDO innstilles ut januar i første omgang i påvente av nye endringer fra 

myndighetene.   

• Kretsens kurs,- utdanning,- og møtevirksomhet vil ikke gjennomføres fysisk og vi vil denne 

uken gjør tilpasninger for en lengre periode for bl.a å kunne tilby ulike møteplasser og kurs 

på digitale plattformer   

• Kretsens ansatte vil måtte ta ned sin fysiske oppfølging av klubber, spillere og andre 

målgrupper i tiden fremover. De det angår vil få nærmere informasjon om dette   

• NFF Trøndelag har lagt ulike scenarioplaner for kvalifisering til 0.divisjon (G16 og G19). Disse 

planene vil bli kommunisert direkte til de aktuelle klubbene/lagene.  

NFF og NFF Trøndelag vil gjennom sine kanaler og eksterne møteplasser jobbe strategisk og tydelig 

de nærmeste ukene for å bidra til ytterligere åpning av fotballaktivitet både for barn, ungdom og 

ikke minst seniorer.  

Vi gjentar vår tydelig oppfordring om å la Fair Play-tanken råde i alle klubber og lag ved at alle bidrar 

på samme måte med å følge bestemmelsene. Gjør alle dette så starter vi på lik linje når vi en gang 

frem i tid skal spille kamper. Vi mottar rapporter om at lag ikke følger gjeldende bestemmelser og 

der hvor vi har dokumentert grunnlag for oppfølging så vil vi følge opp disse klubbene/lagene 

konkret og direkte.  

Som idrett siden 12.mars 2020 vist styrke og lojalitet til hverandre - gang på gang. La oss gjøre det 

sammen nå også ! Vi står sammen fremover ! 

 

Skrevet og distribuert av NFF Trøndelag ved daglig leder Jan-Roar Saltvik tirsdag 19 januar 2021 kl 

21:30 


