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Hva saken gjelder
Statusoppdatering idretts- og aktivitetsanlegg under corona

Saksutredning
Etter nedstenging av organisert idrettsaktivitet og idrettsanlegg 12. Mars har FHI og
Folkehelseinstituttet gradvis lettet på restriksjonene for idrettsaktivitet. I andre deler av landet
har idretten stort sett hatt tilgang på snøfrie utendørs anlegg, dette har ikke vært tilfelle her i
Tromsø. Vi opplevde derfor tidlig et påtrykk for å drive organisert aktivitet i kommunens haller.
Dette har vi klart å imøtekomme i en begrenset grad, med en gradvis økning på kapasitet frem
til i dag.
Under følger en status på bruken av de kommunale idrettsanleggene og prosessen som er
gjennomført for åpning under koronautbruddet.
Kommunalt eide kunstgressbaner;
Kommunen eier 8 store kunstgressbaner, hvor det er inngått driftsavtale med de lokale
idrettslagene/fotballklubbene. Dette gjelder Bjerkaker, Skarpmarka, Reinen, Ersfjordeidet,
Krokelvdalen, Tønsnes, Ramfjorden, Storelva. Det er klubbene selv som har ansvaret for å
frese opp disse og gjøre de klare for bruk på våren. Som en følge av de store snømengdene
har dette blitt gjort litt senere i år, enn tidliger. De fleste av banene er nå åpne (per 26.5) for
bruk av både organisert idrett og egenorganisert aktivitet.
Kommunen har i forbindelse med koronautbruddet trykket opp et antall infoskilt, laget av Norges
Fotballforbund, som viser generelle smittevernstiltak. Disse er har klubbene hengt opp på sine
baner.
Det er klubbene som har ansvaret for at organisert trening foregår etter Helsedirektoratets
veileder. Ved egenorganisert aktivitet er det den enkelte deltaker eller forelder som er ansvarlig
for at retningslinjene følges.
Status per 26.5;
• Bjerkaker – åpen
• Skarpmarka – åpen
• Storelva – åpen
• Ersfjordeidet – klar til bruk 2. Juni.
• Reinen – åpen
• Ramfjorden – åpen
• Krokelvdalen – åpen
• Tønsnes – klar til bruk 29.5
Kommunens utendørs anlegg;
Aktuelle anlegg er Valhall Friidrettsstadion. I tillegg til koronasituasjonen har Valhall, i likhet med
kunstgressbanene, også blitt rammet av vårens store snømengder og sett en relativt sein
sesongåpning. På grunn av de store snømassene har kommunen vært avventende med å frese
opp løpedekket, da det kan påføre dekke skader om man kjører tunge anleggsmaskiner på
dekket. Løpebanen var omsider snøfri, etter fresing fra Bydrifts side den 19. Mai. Anlegget står
åpent for bruk for både organisert og egenorganisert aktivitet.
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Kommunens idrettshaller;
Frem til 11. Mai forelå det ingen konkret veileder for organisert idrettsaktivitet. Det var opp til
hvert enkelt idrettsforbund å utarbeide egene «koronavettregler» som skulle gjelde for deres
idrett, og ivareta Helsedirektoratet retningslinjer for smittevern. For å imøtekomme disse,
utarbeidet idrett, idrett-drift, kommuneoverlegen og fagrent egne retningslinjer og praktiske krav
for å kunne åpne for idrett i kommunens haller. De praktiske kravene ga kapasitetsproblemer,
da det stiltes krav om hyppig renhold, både av ofte berørte kontaktflater og idrettsgulv.
Kommunen klarte uansett å åpne Tromsøhallen for bruk, da for 2x 15 personer per dag, fordelt
på hver sin delhall. Tiden ble tildelt ett idrettslag per ukedag. Dette ble gjort i samarbeid med
Tromsø Idrettsråd.
Det ble tilrettelagt slik at hånddesinfeksjon var tilgjengelig i inngangen, og i hallen. Det ble også
gjort klart renholdsutstyr for idrettslaget dersom de skulle falle eller på annet vis sørge for
«overdreven» kontakt med gulvflate. Videre ble garderober og annet areal i hallen sperret av,
slik at det kun var toaletter og hallflate tilgjengelig. Dette ble gjort for å hindre for mange
kontaktpunkter for renhold å rengjøre etter hver brukergruppe. Hvert idrettslag sendte inn
øktplaner for alle sine økter, inkludert «smittevernstiltak», for å forhindre uhensiktsmessig bruk
av hallen.
Som en del av forberedelsene til 17. Mai bidro enhet for kultur til å få plassert inn en del av
byens korps i gymsaler rundt om for øving. Dette ble avsluttet 17. Mai.
11. Mai ble Helsedirektoratets veileder for idrett oppdatert, da med mindre strenge krav om
smittevernstiltak ved gjennomføring av organisert idrettsaktivitet. Det ble mulig å gjennomføre
flere typer aktivitet og for flere deltakere samtidig. Som en følge av oppdateringen ble
kommunens retningslinjer for organisert idrettsaktiviet også oppdatert, igjen i samarbeid med
kommuneoverlege og Fagrent. Oppdateringen åpnet for bedre kapasitet hos idrett-drift, da
renholdskravene også ble noe redusert. Fra og med 18. Mai har Tromsøhallen,
Stakkevollhallen, Tromstunhallen og Krokenhallen vært åpnet for idretten, med en ny tildeling
av timer.
Etter oppdatering av veilederen åpnet vi for opp til 50 personer i hallene til enhver tid, fordelt på
grupper opp til 20 personer. Gruppene er nødt til være adskilt og hver deltaker er nødt til å
holde 1 m avstand. For å ivareta hyppig renhold av kontaktpunkter og toaletter har idrettslagene
selv bidratt til å rengjøre dette etter bruk.
Fagrent står for daglig renhold av inngangsparti, toaletter og kontaktflater. Idrett-drift står for
renhold av gulvflate og etterfylling av hånddesinfeksjon, slik at dette er tilgjengelig både ved
adkomst og i hallen under aktivitet.
Tromsø Ishall
Tromsø Ishall ble stengt ned fra primo april, ca 2-3 uker før normal sesongstenging av hallen.
Som en følge av at idretten ble stengt ned, avsluttet de fleste isidrettene sine sesonger tidligere
enn vanlig. Isen i ishallen ble tint ned, for å kutte driftskostnader. Det jobbes nå med å kunne
åpne ishallen for «tørrbruk» med rulleskøyter, for begrenset aktivitet gjennom
sommersesongen.
Krokenhallen
Krokenhallen har gjennom perioden blitt benyttet av miljøtjenesten, som aktivitetsarena for barn
med tilretteleggingsbehov. Dette vedvarer så lenge de har behov.
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Gyllenborghallen
Fra og med 18. Mai har Gyllenborghallen blitt benyttet som undervisningsrom for Gyllenborg
skole, da de har knapt med areal som følge av veilederen for skole. Det er gjennom perioden
ikke noe idrettsaktivitet i hallen. Skolen vil benytte hallen ut semesteret for våren 2020.

Konklusjon
Saken tas til orientering

Vedtakskompetanse
Kultur-, idretts- og friluftsutvalget

Vedlegg

4

