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Gjenåpning av idretten og plan for høstens konkurransesesong
Diskusjonen i idretten akkurat nå går på åpning av voksenidretten for de idretter som regnes som
kontaktidretter. Klatring regnes ikke som en kontaktidrett, og vi har derfor hatt gode muligheter til å
bedrive vår aktivitet, med noen begrensninger, siden juni.
Det er veldig viktig at alle klubber og klatrere tar sitt ansvar med å sikre at smittevernreglene følges
under aktivitet, slik at vi ikke bidrar til økt smittespredning i samfunnet! Vi har alle et ansvar med å
bidra til den felles dugnaden.
Slik situasjonen ser ut i dag kan klatretrening og kurs bedrives for både barn og voksne så lenge man
overholder avstandsregelen på 1 meter og følger smittevernsveilederen for idretten og NKF sin
anbefaling for klatreaktivitet. Barn og ungdom under 20 år er unntatt en-metersregelen under
trening og konkurranse innenfor sin region. Toppidrettsutøvere er også unntatt en-metersregelen
under nasjonale konkurranser. NKF har definert toppidrettsutøvere som alle utøver som deltar på
norgescup eller NM.
Norges idrettsforbund har laget en spørsmål- og svarside for korona og aktivitet som du finner her:
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/ofte-stilte-sporsmal-fra-il-vedrorende-korona/
Her finner du også link til Idrettens smittevernveileder og anbefalinger for klatreaktivitet:
https://klatring.no/korona-info
Regionale cuper høsten 2020
Vi håper på at flest mulige av de planlagte regionale cupkonkurransene skal bli gjennomført i høst.
Men selvfølgelig vil det måtte bli med justeringer ut fra smittesituasjonen i landet og lokalt.
Vi har laget egen korona informasjon om gjennomføring av regionale konkurranser, samt laget maler
for sikring av smittevern til arrangører som du finner her: https://klatring.no/regional-cup
Konkurranseansvarlig i NKF vil også ta kontakt med alle hovedarrangører for å bistå med råd og hjelp
for en sikker gjennomføring.
Norgescup og NM led/para
Vi planlegger å få gjennomført alle tre led-konkurransene som er satt opp på terminlisten i høst. Det
vil gjøres tilpasninger til smittesituasjonen i landet og lokalt. Vi kommer ikke til å tillate publikum på
de to første norgescupene.
Mer informasjon om høstens konkurranser finner du her: https://klatring.no/nasjonale-konkurranser

Ta å gjerne kontakt med oss i NKF hvis klubben trenger råd eller hjelp for å få i gang aktiviteten!
Generelle koronaspørsmål rettes til:
Chad Stokes – chad.stokes@klatring.no
Johanna Solberg - johanna.solberg@klatring.no
Koronaspørsmål som gjelder konkurransegjennomføring rettes til:
Siss Klev – siss.klev@klatring.no

Kompensasjonsordningen for idretten
I juli ble kompensasjonsordningen for arrangementer revidert og forlenget. Krisepakke 2 (som den
reviderte ordningen heter) gjelder for perioden 12. mars til og med 31. august 2020.
Det kan nå søkes om:
•
•
•
•

Tapte inntekter fra arrangementer som skulle ha vært arrangert i perioden (for eksempel
tapte billettinntekter, parkeringsinntekter, inntekter fra loppemarked eller kioskinntekter).
Tapte billettinntekter fra annen spesifisert aktivitet i perioden (for eksempel museer,
akvarier, kinoer eller idrettsanlegg).
Tapte utleieinntekter i perioden (utleie av bygninger, anlegg, hytter, fartøy og andre rom og
lokaler).
Tapte inntekter som følge av at organisasjonen har mistet oppdrag i tilknytning til et
arrangement eller annen spesifisert aktivitet i perioden.

Vi se at flere klatreklubber allerede har benyttet muligheten til å søke om tapte inntekter for
brattkortkurs, tapte entreinntekter mm. Vi oppfordrer alle klubber som har hatt store inntektstap i
perioden til å se nærmere på ordningen for å vurdere om dere kan søke.
Les mer om ordningen her: https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/

Sett av datoen til høsten Kompetansehelg!
Dette er året for å tenke nytt, og i år holdes den Den Store Kompetansehelgen digitalt.
Dette blir en lørdag med masse spennende påfyll for klatretrenere, og man kan få med seg det hele
fra sin egen stue!
Hold av datoen lørdag 24.oktober!
Mer info kommer snart.

Olympiatoppen arrangerer gratis webinar!
Hva med å starte høsten med litt påfyll av kunnskap og utveksling av erfaringer?
27. august arrangerer Olympiatoppen webinaret «Forskning og praksis – Perspektiver på
individualisering».

Webinaret foregår fra klokken 09.30 til 14.00.
Bidragsytere kommer fra inn- og utland, og forskere, fagpersoner, trenere og utøvere deler sine
perspektiver og historier.
Mer informasjon om programmet kommer senere, og lenke til webinaret vil bli sendt til de som har
meldt seg på.
Meld deg på webinaret på her.
Det er gratis å delta.

