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Etter de nye retningslinjene offentliggjort av kulturdepartementet torsdag 30.04 har NSF i 
samråd med kretsene i dag besluttet at aktivitet kan settes i gang igjen fra 7.mai 2020 

Dette er begrunnet i at idrettsarrangement uten fysisk kontakt er tillatt og at det blir tillatt å 
samle inntil 50 mennesker. 

Kretsene administrerer terminlister og spørsmål angående gjennomføring rettes til aktuell 
krets. 

Følgende forutsetninger gjelder: 

· Alle kastere skal bruke antibac på hender ved oppmøte, og under hele kampen. 

· Antibac skal brukes på alle hyller. 

· Dersom det er flere tilstede under kamp enn kastere, skal disse registreres (for eksempel på 
kampark) og denne dokumentasjonen tas vare på. Dette på grunn av krav om registrering i 
forbindelse med smittesporing gitt av kulturdepartementet. 

· Arrangerende klubb står ansvarlig for at antibac er innkjøpt, og står ved alle platter i god tid 
før oppmøte. 

· De som bruker hansker under kasting, må stille med nye/nyvasket par hver kamp. 

· Det er på ingen måte lov å fukte fingre under kasting med ekskrementer fra munn (som spytt 
/ slikk !!!). 

· De som trenger fukt for grep på kastehylle bruker ren klut fuktet med vann før kampstart. 

· Servering av mat og/eller drikke skal i størst mulig grad begrenses. Nye engangskopper kan 
benyttes til kaffe. 

· Skulle DU på noen som helst måte føle deg usikker på denne gjennomføringen, skal du ikke 
møte! 

· Hvis DU kjenner på symptomer eller har mistanke om smitte, skal du ikke møte! 

· Vi følger ellers alle retningslinjer gitt av Helsedirektoratet med avstand på 1 meter for 
deltagere i samme klubb, god avstand til møtende lag og hygieneforskrifter. 

-------------------------------------------------- 

Svein Myhre (NSF), Knut Alsaker (NSF), Harald Pettersen (NSF), Jon Håvard Hansen (NSF), 
Bertil Dyrnes (Møre krets), Trond Meistad (Orkla krets), Kate Iversen (Trondheim krets). 
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