Regjeringen anbefaler at all innendørsidrett
utsettes til etter 18. januar
Av: Pressemelding, 3. jan 2021
Regjeringen kom i dag med nye innstramminger som følge av den
negative smitteutviklingen i det norske samfunnet de siste ukene.
Innstrammingene har dessverre store konsekvenser for
breddeidretten de neste to ukene
All innendørsidrett, med unntak av toppidretten, anbefales utsatt til etter 18.
januar. I tillegg anbefales kun å gjennomføre trening og konkurranser
utendørs hvor man kan opprettholde avstand på minimum en meter til andre
utøvere. Det betyr at ordinær kontaktidrett utendørs ikke bør gjennomføres i
denne perioden.
- Dessverre har myndighetene sett en negativ utvikling i smittetallene i mange
kommuner og det er også en risiko for en ytterligere forverring de neste ukene.
Dette er naturligvis trist og svært uheldig for innendørsidrettene, som nå må
belage seg på en periode med nedstengning, sier idrettspresident Berit Kjøll og
legger til:

Hentet fra RFK sin hjemmeside
Løpende oppdatering om koronareglene
Regjeringens nye koronaretningslinjer skaper nye utfordringer for
fotballaktivitet. Vi kommer tilbake med informasjon mandag.
Fryktelig kjedelig start på det nye året. Økende smitte flere steder i Norge, gjør
at regjeringen søndag kveld presenterte nye innstramminger i samfunnet, som
også får konsekvenser for idrett og fotball.
NFF får mange spørsmål om myndighetenes nye koronaregler nå i kveld. Vi
satser alt på at vi mandag 4. januar på dagtid kan informere om hva dette betyr
– helt konkret – for ordinær fotballaktivitet. Hvor effektive vi klarer å være
avhenger nok litt av samhandling med landets øvrige fotballkretser og NFF
sentralt.
Slik lyder regjeringens ord: «Alle organiserte fritidsaktiviteter,
idrettsaktiviteter, kulturarrangementer og livssynssamlinger innendørs,

anbefales utsatt til etter 18. januar. Dette gjelder også alle aktiviteter
innendørs som samler barn og unge på tvers av klasser/ kohorter. Utendørs
aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand.»
Dette gjelder i utgangspunktet fram til 18. januar.

Løpende oppdatering av retningslinjene for fotball:
All innendørstrening er avlyst. All utendørstrening må foregå med minst én
meter avstand.
Det er allerede klart at alle fotballkamper er avlyst i Randaberg, Sandnes, Sola
og Stavanger fram til 22. januar. Kamper i vinterserien for andre kommuner er
utsatt fram til 18. januar. Det blir tatt en foreløpig avgjørelse for vinterserien
mandag formiddag.
Alle spillerutviklingstiltak i regi av NFF og NFF Rogaland er avlyst ut januar.
Forbudet mot spillerutviklingaktivitet på tvers av kohorter gjelder også for alle
klubber.
All kurs- og møtevirksomhet i regi av NFF Rogaland er avlyst ut januar.

«Nordanhallen» har informert om at de vil holde hallen
stengt for trening og aktivitet fram til 18-01-21.
Idrett:
Utendørs aktiviteter kan gjennomføres dersom det er mulig å holde
god avstand. Moi I.L. oppfordrer derfor alle som har mulighet til det
om å trene ute i denne perioden. Men det må gjøres innenfor de
retningslinjer som til enhver tid gjelder. Vi vil informere fortløpende
om eventuelle endringer som måtte komme. Det oppfordres til at
de som skal delta på trening kommer ferdig kledd i treningstøy,
dusjer hjemme, og at garderober blir minst mulig brukt.

Moi Idrettslag

