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Gjenåpning av Norsk Idrett
Regjeringen kunngjorde i går kveld planen for gjenåpning av Norsk Idrett. Idrettshaller kan nå åpne
dørene for idrettsaktivitet. For treninger i barne- og ungdomsidretten vil det være et øvre tak på 20
personer. For idrettsarrangementer kan det være inntil 50 personer til stede med en ansvarlig
arrangør. 15. juni åpnes det for idrettsarrangementer for inntil 200 personer med samme
bestemmelser. Den 11. mai skal Norges Idrettsforbund lansere en felles veileder for idretten. Her er
det planlagt avklaringer for kontaktidrett, felles utstyr og definisjon av idrettshall.
Les mer om dette her: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelseav-idrettsaktivitet/
Hva betyr dette for klatring?
Den største utfordringen for innendørs klatring er regelen om at det ikke skal utøves idrettsaktivitet
som innebærer risiko for smittespredning på grunn av felles bruk av utstyr. Innendørs er
klatregrepene en felles overflate som brukes så hyppig av forskjellige grupper at tilstrekkelige
smitteverntiltak er utfordrende.
Når idrettsforbundet førstkommende mandag publiserer sin fellesidrettslige veileder håper vi dette
muliggjør oppstart av innendørs klatreaktivitet. Klatreforbundet jobber for at oppdaterte
anbefalinger for klatreaktivitet publiseres så snart reglene åpner for dette.

Vi ønsker flere svar på spørreundersøkelsen!
Vi har laget en kort spørreundersøkelse for å få oversikt over konsekvensene av korona situasjonen
ute i klubbene. Vi håper dere kan bruke noen minutter til å svare på denne, uansett om dere er
rammet av situasjonen eller ikke. Svarene fra dere vil være et viktig redskap for oss for å se hvor vi
skal sette inn innsatsen politisk, samt andre tiltak for å hjelpe dere videre fremover.
Link til undersøkelsen finner dere her: https://no.surveymonkey.com/r/RXKSTW3
Svarfrist mandag 11. mai.

Du finner mer info på klatring@klatring.no

NIF har levert innspill til nasjonalt budsjett
Norges Idrettsforbund har sendt innspill til revidert nasjon budsjett som skal legge frem den 12. mai.
Når det kommer til kompensasjonsordningene til idretten så er NIF tydelige på at det viktigste
tiltaket er å få i gang idrettsaktiviteten igjen så raskt som mulig, men på en kontrollert og sikker
måte. NIF har gitt innspill på fire ulike tiltak som til sammen skal dekke idrettens økonomiske behov
for støtte.
1. De store arrangørene (arrangementsstøtteordningen).
Her ønsker man en justering av ordningen slik at den treffer bredere, samt en utvidelse av
tidsperioden man kan søke støtte for.
2. Eliteserier og store idrettslag med variert drift (kontantstøtteordningen).
NIF ber om at det opprettes en søknadsbasert ordning for foreninger, aksjeselskap eid av
foreninger og stiftelser som “ikke har erverv til formål”, basert på samme prinsipper som
kontantstøtten for næringslivet.
3. Ordinære idrettslag/grasrota (likviditetsstøtte – nytt tiltak)
NIF ser også behovet for å bedre den akutte likviditetsutfordringen i idrettslagene, og spesielt de
mindre klubbene ikke er innenfor de to andre tiltakspakkene nevnt ovenfor. Man ber om en
tilleggsbevilgning på 300 millioner kroner til en slik tiltakspakke for perioden mars – juni 2020.
4. Merkostnader for toppidrettsutøverne ved utsettelse av OL/PL i Tokyo
Tilskuddsordning for å dekke merkostnader knyttet til en flytting av OL til. 2021.

Nordisk mesterskap er avlyst
Det er besluttet at Nordisk Mesterskap i buldring og leed som skulle gjennomføres i Danmark og
Norge i 2020 er avlyst. Det jobbes nå for at de samme arrangørlandene skal gjennomføre
konkurransene i 2021.

Klatring blir lansert på skadefri.no i neste uke!
I neste uke vil klatring bli lansert som ny idrett på http://skadefri.no/ . Dette er et av fire
delprosjekter som NKF har fått midler til å gjennomføre fra Sparebankstiftelsen. Vi er også i gang
med å utvikle en utviklingstrapp for klatring, en øvelsesbank, og til slutt skal vi gjennomføre en
revidering av trenerløypa.

Du finner mer info på klatring@klatring.no

