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Åpning av fotballaktivitet 

På vegne av alle medlemmene i Norges Fotballforbund (NFF), ber vi innstendig om at det snarest 
tillates fotballtrening og kampaktivitet på alle nivåer i norsk fotball, slik som i for eksempel Danmark. 
Det er forståelig at myndighetene vil ha en gradvis og kontrollert takt på gjenåpningene, men et 
opphold på 2,5 måneder frem til 1. september vil virke mot sin hensikt, ha svært ødeleggende 
konsekvenser for breddefotballen, og dermed hele norsk fotball. Vi frykter også at en slik utsettelse 
er egnet til å svekke regelverkets legitimitet. Våre klubber er nå klare for å åpne for alle på en trygg 
og forsvarlig måte.

Bakgrunn
NFF viser til notat fra Helsedirektoratet og FHI som medier har fått innsyn i og hvor det anbefales at 
det ikke gjøres en ny vurdering om ytterligere gjenåpning av idretten før 1. september. Som kjent er 
det i dag forbudt for barn og unge å spille seriekamper og turneringer, samt forbud mot vanlig 
trening for fotballspillere over 20 år som ikke spiller i de øverste divisjonene.  

En slik utsettelse er kritisk for våre medlemmer, og vil kunne få svært alvorlige konsekvenser for 
fotballen. Oppstart i september vil bety at ordinært seriespill for barn, unge og resterende del av 
breddefotballen i praksis ikke lar seg gjennomføre i 2020. Motivasjon og interesse vil bli kraftig 
svekket hos våre medlemmer. Vi vil oppleve frafall av både frivillige og aktive utøvere. Våre solide 
klubbstrukturer står i fare for å svekkes til et kritisk nivå.

I fotballen møtes nær 400 000 spillere, barn, ungdom, unge voksne og velvoksne. Den omfatter 
150 000 frivillige, og et mye høyere antall engasjerte publikummere. Fotballen er ikke bare 
konkurranse og moro. Fotballen er også en arena der barn og unge føler trygghet, tilhørighet og 
mestring, og den viktigste arenaen for integrering og likeverdig deltakelse i samfunnet. For de mest 
utsatte og sårbare barna er fotballen og fellesskapet den representerer kanskje noe av det aller 
viktigste. Når fotballen svekkes, svekkes fellesskapet.

Helt siden covid-19 krisen slo ut for fullt i begynnelsen av mars har både foreningen og klubbene vi 
representerer vært opptatt av å ha en aktiv rolle i å støtte myndighetene i den nasjonale dugnaden 
som ble dratt i gang. Lojalt ble all aktivitet stoppet, og veldig mange klubber dro i gang alternative 
aktiviteter for å holde barn og unge i gang i den tunge tiden. Det er ikke få dugnadstimer som er lagt 
ned for å prøve å live opp hverdagen til spillerne gjennom perioden med egentreningsprogram, 
konkurranser og aktiviteter på sosiale medier osv. Vi vet at dette har utgjort en forskjell i en 
utfordrende periode med hjemmeskole og hjemmekontor. 

Myndighetenes koronatiltak har rammet fotballen hardt
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Siden 11. mars er breddefotballen satt på vent. I en klubbundersøkelse NFF nylig har gjennomført 
svarte 594 klubber. Et hovedinntrykk er at det er en stor bekymring for frafall og økonomi. Med 
andre ord de langsiktige konsekvensene av en lang periode uten ordinær aktivitet. Daglig leder i 
Indre Østland Fotballkrets melder at det i aldersklassen 6 år er påmeldt 33 lag til seriespill i 2020. 
Tallet for 2019 var 111 lag. Selv om det viktige fundamentet med å få klubbene i gang igjen ser 
positivt ut, melder fortsatt over halvparten av klubbene (54 %) om frafall i enkelte aldersklasser på 20 
- 30 %. Det fulle bildet vil vi først få når vi kan starte serien for barn og unge.

Fotballen har vist vei  
I perioden med nedstenging av samfunnet, har Norges Fotballforbund lojalt og pliktoppfyllende fulgt 
gjeldene regelverk. Undersøkelsen til NFF viser at klubbene har vært gode til å sette seg inn i 
koronavettreglene, og laget ryddige og trygge rammer i klubbene for organisert aktivitet. NFF 
utarbeidet tidlig koronavettregler for fotballen. Disse er løpende justert med den gradvise åpningen 
som er gjennomført for idretten. Fra forbundet sin side er reglene fulgt opp med eget innhold til 
trenere og spillere med tips til aktiviteter, øvelser og triks. Klubbene har også vært en viktig 
målgruppe. Det er også etablert egen side1 for klubbene med spørsmål/svar og innhold relatert til 
situasjonen rundt koronaviruset. Det siste har vært svært viktig for NFF for å ha god kontroll på 
eventuell smittespredning. 

Fotballen er en organisert aktivitet. Det er hele tiden ledere på plass som har fått innføring i, og 
bidrar til å overholde smittevernreglene. Det vil ikke oppstå situasjoner som vi har sett bilder av i 
mediene i det siste, hvor busser, parker, badeplasser og uteserveringer fylles opp fordi ingen tar 
ansvar. I fotballen tar vi ansvar, både i fellesskap og på ledernivå. 

I et notat fra Folkehelseinstituttet til Helsedirektoratet i midten av mai står blant annet følgende:
«Idrett eller aktivitet hvor det er mulig å holde minst 1 meters avstand i den største delen av tiden 
eller hvor man kan tilpasse aktiviteten slik at man oppfyller dette, vurderes som lav risiko og bør 
kunne åpnes for. For eksempel fotball hvor man har nær kontakt under 1 meter i veldig korte tidsrom 
utgjør liten risiko».

Dette underbygger det fagfolk i NFF selv fant i vårt analysearbeid, nemlig at det er lite nærkontakt i 
fotballen. Når helsemyndighetene i tillegg mener smitterisikoen er liten, så håper vi at dette kan føre 
til fortgang på å få i gang turneringer og seriespill for breddefotballen. 

Oppsummert er det laget gode rammer for klubbene for å sikre at vi er klare for å åpne 
breddefotballen. Vi har organisert god beredskap og gode rutiner, og ønsker å få mulighet til å spille 
kamper igjen. Ut fra erkjennelsen av at fotball er en kontaktidrett med liten nærkontakt, og med god 
kontroll på aktivitetene rundt banene og klubbhus, er det vanskelig å forstå at en åpning av 
breddefotballen ikke er helsemessig forsvarlig.

Erfaringer fra gjenåpning av toppidretten 
Norges Idrettsforbund og Norges Fotballforbund fikk 7. mai 2020 tillatelse til å starte trening 
umiddelbart og kamper f.o.m. 16. juni s.å. i toppfotballen. Tillatelsen ble gitt under forutsetning av at 

1 https://www.fotball.no/tema/nff-nyheter/viktig-informasjon-vedrorende-koronavirus/klubbinfo/
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aktiviteten skulle skje under strenge smittevernsprotokoller som blant annet innebar at lagene skulle 
være tilnærmet lukkede grupper/kohorter ved at spillerne blant annet skulle i karantene mellom 
treningene. På dette tidspunktet gjaldt det et forbud mot organisert idrettsaktivitet i Covid 19-
forskriften og skolene var fortsatt delvis stengte. Smittesituasjonen var mao. slik at det kun var i 
toppfotballen man i realiteten kunne bedrive fotballaktivitet på en smittefaglig forsvarlig måte. 

Oppstart av kamper i toppfotballen er viktig for å sikre et økonomisk nav for hele norsk fotball og 
virker som en samlende arena for befolkningen i krisetid (via TV-overføringer). En annen essensiell 
del av formålet med oppstarten var å fungere som en pilot for gjenåpningen av hele norsk idrett. 
Aktiviteten og etterlevelsen av smittevernsprotokollene evalueres og justeres løpende og gir 
kunnskapsgrunnlag for myndighetenes vurderinger av ytterligere gjenåpning.

Erfaringen har vært at fotballen har vist seg ansvaret verdig. Nå er det på tide å ta neste skritt.
Situasjonen i dag er betydelig annerledes enn når smittevernsprotokollene for toppfotballen ble 
utarbeidet og gledelig nok har myndighetene åpnet opp på en rekke andre områder i samfunnet. Det 
er svært vanskelig for våre medlemmer og både forstå og akseptere at regjeringen åpner for 
svømmehaller, treningssenter og mer reiseaktivitet, mens det i voksenfotballen under øverste 
liganivåer ikke kan trenes som normalt, ei heller spilles kamper i barne- og ungdomsfotballen. Vi 
opplever det som tilfeldig og dårlig begrunnet. NFF sliter rett og slett med å gi våre medlemmer en 
god begrunnelse for regjeringens valg - med de potensielle utfordringene det kan representere 
fremover. 

Se til Danmark 
På vegne av alle våre nesten 400 000 medlemmer bes det innstendig om at det innen 1. juli blir åpnet 
for vanlig trening for alle i norsk fotball og mindre fotballturneringer for barn og unge i sommer. 
Videre at det tillates seriekamper for alle lag i norsk fotball f.o.m. 1. august – selvfølgelig under 
forutsetning av at smittetallene fortsatt holder seg lave. 

De foreslåtte lettelsene er i tråd med de tiltak som regjeringen i Danmark allerede har innført. Flere 
ukers positiv erfaring fra Danmark bør være et godt grunnlag for å vurdere om det er forsvarlig å 
åpne opp i Norge. 

Vi kan ikke akseptere en ny vurdering først 1. september. Frustrasjonen og det trykket vi nå opplever 
fra våre klubber i etterkant av regjeringens pressekonferanse i forrige uke har aldri vært større. 

Restriksjonene som fortsatt gjelder for norsk fotball skaper store utfordringer sportslig, økonomisk 
og med hensyn til frafallsproblematikk både blant barn, unge og spillere over 20 år. Sistnevnte 
utfordring bør være egnet til å skape bekymring langt utover fotballens egne rekker. Med i underkant 
av 400 000 aktive fotballspillere representerer norsk fotball en av det viktigste arenaer for fysisk 
aktivitet, sosialt fellesskap og integrering i Norge. De langsiktige konsekvensene av restriksjonene 
som norsk fotball har fulgt lojalt fra dag én kan bli betydelige. Ikke bare i et fotballperspektiv, men i 
et samfunnsperspektiv.  

Vi har forståelse for bekymringen for økt smittefare i Norge. Likevel vil vi minne om at fotballen og 
idretten kan organisere aktivitet innenfor trygge og forsvarlige rammer. Vi har tatt ansvar, og er 
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beredt til å ta et større ansvar. Vi ønsker på denne bakgrunn å be om et møte tidlig neste uke hvor 
NFF gis anledning til å legge frem forslag til protokoll og planverk for gjenåpning av fotballen, til glede 
for alle. 

Jeg imøteser svar. 

Med vennlig hilsen

Terje Svendsen
President i Norges Fotballforbund 


