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Norges Idrettsforbund
FHI
Presisering av forbudet mot organisert idrettsaktivitet - fjernundervisning
På bakgrunn av forbudet mot idrettsarrangement og organisert idrett av 12. mars 2020, har Norges
Rytterforbund avlyst alle former for konkurranser, treninger og samlinger. Konkurranser er foreløpig
avlyst ut april. Forbundet har også uttrykt at private aktører er omfattet av den organiserte idretten, jfr.
smittevernloven.
Norges Rytterforbund har 32 500 medlemmer fordelt på ca. 340 klubber i 17 kretser rundt om i landet.
NRYF får mange henvendelser med spørsmål rundt gjennomføring av trening, hva som er lov og ikke lov.
Flere klubber og utøvere oppfatter regelverket som uklart, også hvor skillet mellom organisert trening og
egentrening går.
Ryttersporten er en sport der det ikke er nær kontakt mellom utøver og trener. Trening kan gjennomføres
ved hjelp av fjernundervisning, hvor man benytter videokamera og headset. Vi mottar mange spørsmål om
dette er tillatt all den tid de fleste oppfatter at dette ivaretar smittevernet. Likeledes om dette i det hele tatt
er organisert trening, eller om det er en måte å organisere egentrening på.
NRYF har vært i kontakt med NIF om dette og fått til svar at det er umulig for dem å ta stilling til alle
mulige varianter av hvordan en alternativ trening kan organiseres i de ulike idrettene uten fare for smitte,
og at dette må avgjøres av lokale helsemyndigheter.
En presisering i hva som ligger i forbudet mot organisert idrettsaktivitet vil kunne fjerne muligheten for
ulike tolkninger og også minske presset mot de lokale helsemyndighetene i denne situasjonen.
De fleste trenere i ryttersporten er selvstendig næringsdrivende. Ved å endre måten å undervise på, vil
denne gruppen kunne få mulighet til å fortsette sitt virke ved å gjøre som statsministeren oppfordret til
på dagens pressekonferanse; drive sin virksomhet på en unormal og smittefri måte hvis mulig.
NRYF vil på denne bakgrunn henstille til Helsedirektoratet om å presisere hva som ligger i forbudet mot
organisert idrettsaktivitet.
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