
Midlertidig innstramning  
(tillegg til gjeldende smitteverninstrukser) 
 

Under pressekonferanse søndag 3. januar 2021 kom det nye anbefalinger fra Regjeringen vedrørende 

nasjonal håndtering av økt smitte i samfunnet.  

Hovedformålet med innstrammingen er å begrense sosial kontakt til et minimum. De nye råd og 

innstramminger gjelder fra og med mandag 04. januar 2021 og til og med 18. januar 2021.  

For aktivitet: 

Vi har vurdert slik at eksisterende smitteverninstrukser dekker opp de nye innstrammingene hva 

gjelder utendørs aktiviteter der det er mulig å opprettholde tilstrekkelig avstand (som f.eks 

gågrupper/Aktiv i 100 o.l.) Det som derimot ikke er anbefalt de neste 14 dagene er unødige 

innenlandsreiser og innendørs aktiviteter. Det betyr at for fellesturer med overnatting eller annen 

innendørs aktivitet er rådet å ikke gjennomføre dette fra og med 04. januar 2021 - til og med 18. 

januar 2021. Jeg ser av aktivitetskalenderen at dette vil påvirke en håndfull turer de kommende to 

ukene.  

 

For hytter: 

Det samme innstrammingen vil også gjelde besøk på våre hytter, men det er en åpning for besøk 

innenfor samme husstand. Slik vi tolker det – må hytten da leies ut som en enhet, og ikke med 

enkeltsenger. De foreningene som ikke har denne praksisen implementert må sørge for å få det på 

plass slik at utleie er innenfor rådene. Alternativt må man unngå utleie i gjeldende periode.  

  

Generelt: 

I områder med sterkt smittepress KAN det være enda strengere krav. Alle må holde seg oppdatert på 

hva som gjelder spesielt for sitt område / det området en ønsker å lage aktivitet i.  

Dagens instrukser finner du her og vi ønsker å minne alle om viktigheten av at alle turledere og 

frivillige gjøres kjent med disse. Vi har vært heldige som ikke har hatt noen situasjoner så langt. Men 

vi må ikke senke skuldrene nå.   

- 

Ta kontakt om dere er usikre på noe.  

  

Med vennlig hilsen 

Den Norske Turistforening 

Dag Terje Klarp Solvang 

Generalsekretær 


