
 

Koronaregler for Norgeslekene Inne 2022 
Reglene er basert på følgende (samt interne ressursbegrensninger):  

https://www.friidrett.no/nyhet/2021/det-innfores-innforer-regionale-smitteverntiltak-i-flere-

kommuner/ 

NB! Reglene kan løpende bli justert etter behov!  

Gjelder alle: 
De som ikke føler seg friske må holde seg hjemme! Det er maks 200 i hver kohort. Antallet inkluderer 

ikke funksjonærer. Det inkluderer heller ikke trener, men begrenset til kun de som strengt tatt er 

nødvendige for å gjennomføre øvelsene.  

 Lørdag Søndag Begrensinger 
Kl. 10:00 – 12:30 
Øvelser for: 

10 år og yngre 

 Det er kun adgang for en - 1 - foreldre per 
familie som har med en eller flere 
utøvere. 
 
Det er kun adgang for et begrenset antall 
trenere per klubb. 

Kl. 13:30 – 15:10  
Øvelser for: 

11-14 år 
 

Inngang sekretariat: ca. 12:00 
Inngang hall: ca. 13:00 

Kl. 10:00 – 13:15 
Øvelser for: 
10-14 år 

Det er kun adgang for et begrenset antall 
trenere/støttepersonell per klubb.  
 
 

Kl. 15:55 – 16:43 
Øvelser for: 

15-19 år 
MS/KS med kun 
utøvere med 
toppidrettsstatus 
og/eller 15-19 år 
 

Inngang sekretariat: ca. 14:00 
Inngang hall: ca. 15:20 

Kl. 14:05-15:12 
Øvelser for: 

15-19 år 
MS/KS med kun 
utøvere med 
toppidrettsstatus 
og/eller 15-19 år 
 

Inngang sekretariat: ca. 12:45 
Inngang hall: ca. 13:30 

Det er kun adgang for et begrenset antall 
trenere/støttepersonell per klubb. 
 
 

Kl. 17:35 – 17:56 
Øvelser for: 

MS/KS der ikke alle har 
toppidrettsstatus 
 

Inngang sekretariat: ca. 16:15 
Inngang hall: ca. 17:00 
 

Kl. 15:53-16:00 
Øvelser for: 

MS/KS der ikke alle har 
toppidrettsstatus 
 

Inngang sekretariat: ca. 14:00 
Inngang hall: ca. 15:20  

 

Begrenset til 30 deltakere, publikum og 
trenere/støttepersonell på denne 
stevnebolken. Utøvere vil bli prioritert og 
de andre vil ev. få tilgang dersom plass. 
 

 

Først bolk hver dag vil ha tilgang til sekretariat og hall ca. 90 min før første start. De andre bolkene vil 

de første øvelsene i hver bolk måtte gjennomføre noe av oppvarmingen utendørs, dersom man 

ønsker mer enn ca. 30 min oppvarming.  

Link til trenerakkreditering: https://forms.gle/hEXoGTveCE2aBUT97 

 

https://www.friidrett.no/nyhet/2021/det-innfores-innforer-regionale-smitteverntiltak-i-flere-kommuner/
https://www.friidrett.no/nyhet/2021/det-innfores-innforer-regionale-smitteverntiltak-i-flere-kommuner/
https://forms.gle/hEXoGTveCE2aBUT97

