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ANGÅENDE KORONA OG KOMMUNALE IDRETTSANLEGG 
 

Som følge av den pågående koroapandemien har de kommunale idrettsanleggene i 

kommunen vært stengt siden 13. mars. Det er nå et ønske å få til en forsiktig åpning av 

kommunens idrettsanlegg igjen. Dette må av ulike grunner i første omgang begrenses til 

utendørsarenaene på Stamnes og Radåsmyra.  

Undertegnede har hatt dialog med Alstahaug idrettsråd for å se på muligheten for å få til en 

forsiktig åpning av arenaene for de lag og foreninger i kommunen som ønsker å starte opp 

med organisert trening på disse. Det er eniget om at før noen får tillatese til å starte opp med 

aktivitet på disse anleggene, må alle lag og foreninger som vil benytte seg av arenaene ha 

utarbeidet en skriftlig konkret plan for smittevern. Planen skal ta utgangspunkt i de nasjonale 

veilederne for det enkelte særforbund.  

For at kommunen kan åpne anleggene igjen, må det sikres at smitteopspporing kan 

gjennomføres dersom det viser seg at deltakere i idrettsgrupper får påvist smitte. Kommunen 

må derfor ha en overordnet styring av aktiviteten, og dialogen mellom den enkelte 

brukergruppe og kommunen må være tettere enn vanlig. I første omgang åpnes arenaene for 

organisert aktivitet i tidsrommet 16-21 mandag til fredag. Aldersgrense for bruk av 

kunstrgressbanen settes til 5. klassetrinn. Radåsmyra har ikke aldersgrense for bruk. 

Uorganisert bruk av Stamnes arena og Radåsmyra vil inntil videre ikke være tillatt. 

Radåsmyras gressmatte er i vekstperiode, og kan inntil videre ikke benyttes til aktivitet. Det 

vil derfor i en periode framover kun være løpebanen og eventuelt grusbanen ved Radåsmyra 

som vil være aktuell for trening. Aktiviteten på arenaene avgjøres fra uke til uke, i 

kommunikasjon mellom idrettsrådet og kommunen. 

Lag og foreninger som ønsker å benytte Stamnes Arena eller Radåsmyra til trening melder 

dette inn til idrettsrådet fortløpende. De enkelte lag og foreninger vil få tilbakemelding på 

fordelte treningstider fra idrettsrådet for påfølgende uke. 

For å kunne starte med trening på kommunens kommunale anlegg må følgende forutsetninger 

være oppfylt: 

 En skriftlig plan for gjennomføring av treninger må oversendes kommuneoverlege for 

godkjenning. Planen må inneholde konkretisering av smitterisikoreduserende tiltak i 

forbindelse med ankomst, gjennomføring og avsluttning av treningsperioden. Husk at 

det ikke skal være barn/ungdommer som «henger rundt» banene og ser på andre som 

trener, og at gruppen som trener har et ansvar også for dette. 

 Konkretiserte rutiner for håndvask, bruk av antibac og renhold av utsyr må forelegges 

kommuneoverlege. Det må fremkomme hvor mye antibac gruppen disponerer. 

 Kommunen vil ha en oppdatert oversikt over hvilke treningsgrupper som til en hver 

tid er satt opp til trening på de ulike arenaene, og navn og kontaktinformasjon på 

ansvarlig voksen. Dette er viktig ved senere mulig smittesporing.  

 Det må føres oversikt over hvem som til en hver tid deltar på de ulike treningene, slik 

at dette kan legges fram dersom smittesporing er nødvendig. 
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 Det må etterstrebes god dialog mellom ledere, spillere og foresatte, slik at forståelsen 

er tilstede i alle ledd for at ansvaret for at reglene for organisert aktivitet overholdes er 

individuellt. 

 Spillere, trenere eller andre som ikke respekterer eller overholder oppsatte 

smittevernregler skal umiddelbart bortvises fra arenaen. Dersom dette gjentas over 3 

ganger skal den det gjelder ikke delta på treninger inntil smittereduserende tiltak ikke 

lengre er nødvendig. 

  

Det er viktig å understreke at åpningen som nå skisseres overfører betydelig med ansvar for 

forsvarlige smittevernrutiner til den enkelte brukergruppe av de kommunale anleggene og 

også til den enkelte spiller.  

Dersom det viser seg at ansvaret ikke følges opp, vil det være lav terskel for igjen å stenge de 

kommunale idrettsanleggene fullstendig.  

Det samme gjelder dersom smittetallet i kommunen endres, og man får en oppblomstring av 

ukontrollert smitte i befolkningen. 

 

Med ønske om en trygg og smittefri vår 

 

Kirsten Toft 

Kommunalsjef og kommuneoverlege 

Helse og velferd 

 

Postboks 1006, 8805 Sandnessjøen 

Direkte: 75075041 | 99047100 

kirsten.toft@alstahaug.kommune.no 
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