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INSTRUKS FOR RAPPORTERING AV MISTANKE OM SMITTE OG VED POSITIV 
COVID-19 TEST 

Ansvar: 

 Klubbene har ansvar for å sette lære opp og informere alle trenere, lagledere, støtteapparat, 
spillere og foreldre/foresatte om smittevernreglene samt krav om informasjon ved sykdom 
og smitte.  

 Det er klubbens ansvar å føre fullstendige lister over deltakere på trening, inkludert trenere 
og stab. 

 Det er klubbens ansvar å føre opp alle som er tilknyttet sitt lag og som jobber på deres 
arrangement på liste og gi til dommerlaget på kampdag.  

 Det er klubbens ansvar å varsle forbundet omgående dersom noen tilknyttet klubben 
avlegger en positiv prøve. 

 Det er klubbens ansvar å holde dialog med lokale helsemyndigheter og oversende lister ved 
forespørsel.  

 Det er forbundets ansvar å varsle egen stab som har vært til stede på kamp. Disse må selv 
kontakte sine lokale helsemyndigheter ved behov.  

 Det er forbundets ansvar å varsle motstanderlag.  

 

For klubber og spillere: 

 Alle klubber har ansvar for å sette seg inn i gjeldene smittevernregler, både nasjonale og 
lokale, samt retningslinjer fra NIF og NAIF.  

 Ved sykdom og mistanke om smitte av Covid-19 skal spilleren rapportere dette omgående til 
lagets trener. Trener skal straks varsle klubb.  

 Spiller skal teste seg for Covid-19 så raskt dette er mulig.  

 

Ved negativ prøve: 

 Treninger kan gjennomføres på normal måte. Laget kan spille neste kamp som originalt 
oppsatt og spiller kan delta på trening og kamp igjen etter 24 timer uten symptomer.  

 

Ved positiv prøve: 

 Spiller skal varsle trener umiddelbart. Trener skal varsle klubb (leder) umiddelbart.  
 Klubb skal varsle forbundet, ved telefon til 90 68 70 12. 
 Kontaktinformasjon på kontaktperson i klubben skal gis til lokale helsemyndigheter, og lister 

med hvem som har vært i kontakt med vedkommende skal oversendes ved forespørsel.  
 Treninger skal umiddelbart avlyses, og alle som har vært i trening eller spilt kamp med 

utøveren skal straks varsles. Alle som har vært i kontakt med smittede vil kunne bli ilagt inntil 
10 dagers karantene av lokale helsemyndigheter.   

 Personer som har vært i kontakt med smittede skal så fort som mulige teste seg.  
 Laget kan ikke delta i kamp i perioden laget er i karantene.   
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For forbund ved positiv prøve: 

 Forbundet varsler motstanderlag.  
 Forbundet varsler egen stab som har vært til stede.  
 Personer som har vært i kontakt med smittede skal så fort som mulige teste seg.  
 Vurdere avlysning av kamp(er). 
 Forbundet skal oversende oversikt over tilstedeværende til lokale helsemyndigheter.  
 Forbundet skal varsle eget personell, inkludert dommere, som var til stede på kamp.  

 

For motstanderlag:  

 Skal varsle lokale helsemyndigheter. Har kampen blitt arrangert i lagets kommune er dette 
veldig viktig at skjer omgående.  

 Laget skal avlyse treninger, og alle som var til stede på kamp vil kunne bli ilagt 10 dagers 
karantene av lokale helsemyndigheter.  

 Personer som har vært i kontakt med smittede skal så fort som mulige teste seg.  
 Laget kan ikke delta i kamp i perioden laget er i karantene.  

 

 

 

 

 


