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Fortsatte restriksjoner for aktivitet som følge av koronasituasjonen
Regjeringen har nå bestemt at kultur- og idrettsarrangementer forbys frem til 15. juni.
Restriksjonene gjelder alle typer idrettsarrangement, både store og små. En avgjørelse om
restriksjoner for resten av sommeren blir tatt etter en grundigere gjennomgang og status på
koronasituasjonen i begynnelsen av mai.
Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/regjeringen-forbyridrettsarrangement-frem-til-15.-juni/

Koronavettregler for klatring
Norges idrettsforbund utarbeidede i forrige uke fellesidrettslige anbefalinger for aktivitet i samråd
med Helsedirektoratet. Det åpnedes i dette for organisert aktivitet, men med klare føringer for
hvordan vi skal ivareta smittevern. Alle særforbund fikk også i oppgave å utarbeide idrettsspesifikke
koronavettregler for sine aktiviteter. NKF lanserte disse på fredag.
Les mer her: https://klatring.no/nyheter/2020/04/koronavettregler-for-klatring
Vi har forståelse for at begrensningene er frustrerende for mange klubber og klatrere, men det er
viktig at vi alle kan samles motivert om denne felles dugnaden, for å begrense smittespredning og
flere dødsfall. NKF vil fortløpende vurdere situasjonen og de anbefalinger som er gitt.
NIF kom i går ut med informasjon om ansvar for idrettslag som tilrettelegger for idrettslig aktivitet:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ansvar-for-idrettslag-som-tilrettelegger-foridrettslig-aktivitet/

Krisepakken til idrett, kultur og frivillighet
14.april kan frivillige lag og organisasjoner søke om kompensasjon for koronaavlyste, utsatte eller
stengte arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020.
Klubber kan søke om kompensasjon for tapte billettutgifter, deltakerutgifter og merutgifter for
arrangementer planlagt avholdt i perioden fra og med 5. mars til og med 30. april 2020. Fordi det er
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kort søknadsfrist, har Lotteri- og stiftelsestilsynet lagt til rette for at søkerne kan bruke tiden fram
mot 14. april på å forberede seg.
Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/informasjon-om-krisepakken-til-idrettkultur-og-frivillighet/

Samordnet søknad og rapportering for idrettslag – frist 30 april!
Alle idrettslag skal rapportere sine medlemstall pr. 31.12.19 til NIF innen 30.04.20. På lik linje med
fjoråret så er søknad om momskompensasjonen for varer og tjenester en del av samordnet søknad
og rapportering. Samordnet søknad og rapportering er nå åpnet i Idrettens Medlemssystem
(KlubbAdmin).

Hva skal rapporteres?
1 Medlemstall og aktivitetstall
2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøtet er gjennomført)
3 Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøtet er gjennomført)
4 Registrere momskompensasjonen (krever registrering i frivillighetsregisteret).
5 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig
Start rapportering
Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/samordnet-rapportering-for-2020-erapnet/

Støtte til arrangementer utendørs
NKF gir støtte til aktiviteter og arrangementer utendørs, og vi vil gjerne at flere klubber drar nytte av
dette! Tiltakene som gjelder nå setter begrensninger i organisert aktivitet, men vi håper klubbene
finner tid til å planlegge aktiviteter senere på året.
Støtten prioriteres arrangementer som har tilbud for barn/unge/barnefamilier og personer som er
lite aktive. Lav terskel for deltakelse og økt rekruttering til friluftsaktivitet er også faktorer som
vektlegges.
Les mer og søk her: https://klatring.no/soke-midler-fra-nkf
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