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Retningslinjer vedr. Covid-19 for idrettsaktiviteter og bruk av 
idrettsanlegg i Sandnes kommune per 1. februar 2022 
 
Regjeringen gir nå store lettelser i smitteverntiltak for kultur, idrett og frivillighet. 
 
Dette gjelder fra kl. 23:00 tirsdag 1. februar 2022, og inntil videre. Regjerningen vil ta en ny 
vurdering av tiltakene i løpet av to uker. 
 
 
Følgende regler er nå gjeldende 

• Dagens anbefalinger for organiserte fritidsaktiviteter og arrangementer oppheves. 

• Den generelle anbefalingen om 1 meters avstand ved gjennomføring av aktivitet skal 

ikke gjelde dersom kontakt er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. 

 

o Kommentar: All idrettsaktivitet, uansett alder og om det er ute eller inne, kan 

gjennomføres som normalt. 

 

• På private sammenkomster på offentlig sted, både innendørs og utendørs, gjelder 

ingen nasjonal antallsbegrensning. 

• På offentlige arrangementer, både innendørs og utendørs, gjelder ingen nasjonal 

antallsbegrensning. 

• På arrangementer med faste tilviste plasser for publikum fjernes avstandskravene når 

man sitter i setet. Det betyr at alle seter i en sal kan benyttes. Arrangøren skal legge 

til rette for at det er mulig å holde avstand ellers i lokalet eller 

arrangementsområdet. 

 

o Kommentar: Med faste, tilviste sitteplasser menes at publikum kjøper billetter til 

bestemte nummererte plasser eller verter viser til plasser, og at publikum sitter 

på en fast plass under hele arrangementet. 

 

• Krav om munnbind gjelder ikke når enn sitter i et fast tilvist sete, men må vurderes av 

den enkelte. 

• På arrangementer uten faste tilviste plasser videreføres kravet om at arrangøren skal 

sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde minst 1 meters 

avstand til andre som ikke er i samme husstand eller tilsvarende nære. 

 

o Kommentar: Arrangør må vurdere hvilket besøksantall de skal ha for å kunne 

holde den nødvendige avstanden. 

https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/store-lettelser-for-kulturen-idretten-og-frivilligheten/id2899270/
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• Det forskriftsfestes at det for alle arrangementer gjelder krav til smittevernforsvarlig 

drift, herunder utpeke ansvarlig person og opprettholdelse av krav til hygiene, samt 

følge relevante standarder om smittevern. 

 

o Kommentar: Arrangør må oppnevne en person som er ansvarlig for 

smittevern. I tillegg  
 
 
 
I tillegg gjelder følgende idretts- og fritidstilbud 

• Treningssentre holdes åpent med de restriksjonene som gjelder for dem. 

• Klatreveggen i Bogafjellhallen holdes åpen for publikumsklatring. 

• Publikumstilbudet i svømmehallene holdes åpen. Men med antallbegrensning der 

det er behov for det for å kunne holde en meters avstand. 
 
 
Vi gjør oppmerksom på at smittesituasjonen kan endres, og det kan bli behov for å justere 
retningslinjene i tråd med nye nasjonale eller lokale føringer på kort varsel. 
 
Følg med på Sandnes kommune sine nettsider, og hos Helsedirektoratet sin veileder for 
idrett, kultur og frivillighet for mer informasjon.  
 
Vi oppfordrer alle til å komme seg ut i frisk luft. Men det er fortsatt viktig å holde avstand 
til hverandre, også når man er ute. 
 
 
Husk å følge de generelle smittevernrådene: 

• Praktiser god hånd- og hostehygiene 

• Vaksiner deg 

• Hold deg hjemme ved sykdom 

• Test deg for covid-19 ved nyoppståtte luftveissymptomer 

https://www.sandnes.kommune.no/aktuelt/corona-viruset/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet#organisert-idrett-kultur-fritid-aktivitet
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-og-frivillighet#organisert-idrett-kultur-fritid-aktivitet
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