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Til Larvik kommune 
 
 
 
Informasjon, hjelp og støtte til idrettslagenes økonomiske konsekvenser knyttet til Corona-
pandemien 

Idrettslagene i Larvik blir som alle andre deler av samfunnet rammet av restriksjonene som 
gjelder som følge av Corona-pandemien. Idretten jobber med en kartlegging av hvilke 
økonomiske konsekvenser idretten står overfor i perioden mars-juni og som vi har tilgang til 
gjennom Vestfold og Telemark idrettskrets. Oversikten for vår kommune er vedlagt dette 
brevet.  
 
Målet vårt med dette brevet er å informere kommunen om:  
- Hvilke økonomiske konsekvenser som er rapportert inn av idrettslagene i vår 

kommune 
- Hvilke tiltak som er satt inn og som arbeides med fra idretten for å møte disse 

økonomiske konsekvensene 
- Viktigheten av å åpne idrettsanleggene våre for aktivitet så mye som mulig innenfor 

gjeldende, nasjonale smittevernregler  
 
Hvilke økonomiske konsekvenser er rapportert inn av idrettslagene i vår kommune? 
 
I vedlagt Excel-ark finner dere et estimat som idrettslagene i Larvik har rapportert ifbm. 
Idrettsforbundets kartlegging av økonomiske konsekvenser for idrettslag. Dette er tall som 
er estimert av idrettslagene selv, og innrapportert frem til 24.04. Netto konsekvens for disse 
18 idrettslagene er kr. 6,3 millioner. Det er 60 idrettslag i Larvik, så vi forventer at tallene vil 
øke ettersom lagene rapporterer inn. 
 
NB! Dataene er ikke 100 % kvalitetssikret og oppdateres fortløpende (Kun et estimat). De må 
av den grunn ikke brukes som et ukritisk grunnlag i politiske saker, men er ment å gi et 
generelt bilde av situasjonen slik den er innrapportert per tidspunkt, og spesielt gi et bilde på 
hvilke idrettslag som sliter mest hos oss.  
 
Nye data og endringer rapporteres jevnlig, og idrettsrådet vil gjennom dialog med Vestfold 
og Telemark idrettskrets motta oppdaterte tall ved jevne mellomrom, som vi gjerne også 
deler med kommunen. 



 

 

 

Mangel på konkrete tiltakspakker for idretten 
 
Idrettens erfaring er at tiltakene som er satt inn fra regjeringen ikke treffer bredden i 
idrettslagene i norsk idrett. Foreløpig vil derfor de færreste av våre idrettslag ha mulighet til 
å søke kompensasjon fra disse ordningene. Dette har tilbakemeldingene fra NIF, de store 
særforbundene og en rekke idrettslag i landet fortalt om den siste uken. Det eneste tiltaket 
som er vedtatt for til bruk spesifikt for idretten er Tiltakspakke 1 – der idrettslag kan søke om 
støtte til bortfall av inntekter ifbm. idrettsarrangementer. Av totalt 700 millioner avsatt, 
søkte idretten om rundt 250 millioner på landsbasis.  
 
Dette er en forsvinnende liten del av det ordinære, frivillige idrettslagets totale tap, og 
dekker ikke inntektstapene vanlige idrettslag har med tapte inntekter fra sine arrangement, 
dugnader, kiosksalg osv. Disse finnes det foreløpig ingen tiltakspakke for, og det er ingen 
garanti for at det heller kommer.  
 
Idrettslag med utgifter knyttet til egne anlegg og andre løpende kostnader, vil for hver uke 
som går med gjeldende restriksjoner slite med økonomien sin. Uten tilbud om ordinær 
aktivitet vil også medlemmene vegre seg for å betale inn treningsavgiften over tid.  
 
Vi ønsker å informere om dette til dere i kommunen, og oppfordrer dere til å følge nøye med 
på tiltakene som kommer for idretten, og er klare til å hjelpe idrettslagene i kommunen vår 
dersom ingen redningspakke skulle treffe våre idrettslag fra statlig hold. Det handler om å 
oppnå vårt høyeste mål – å tilby den samme aktiviteten når Corona-restriksjonene er over, 
som vi hadde før dette startet.  
 
Gradvis åpning av idrettsanlegg 
 
Den største redningspakka idretten kan få er at vi får åpnet aktiviteten og anleggene våre så 
mye som mulig innenfor gjeldende smittervernsregler. Det er ventet nye beskjeder fra NIF 
og Helsedirektoratet/FHI i starten av mai og vi oppfordrer sterkt kommunen til å følge nøye 
med på disse, slik at så mye aktivitet som mulig kan komme i gang – og det så raskt som 
mulig.  
 
Dette er ikke viktig kun på grunn av økonomiske hensyn for idrettslagene, men også for alle 
barn, unge og voksne som midlertidig har mistet sitt fritidstilbud og gjerne ønsker dette 
tilbake.  
 
Ta kontakt med idrettsrådet for nærmere dialog. For detaljerte spørsmål rundt kartleggingen 
av økonomiske konsekvenser eller for oppdaterte tall, ta kontakt med Vestfold og Telemark 
idrettskrets ved: Øyvind Gonsholt – oyvind.gonsholt@idrettsforbundet.no – 419 00 129 
 
 
Vennlig hilsen 
 
(sign) 
Ann-Kristin Aanstad 
for Larvik Idrettsråd 
 
Vedlegg: Oversikt rapporterte økonomiske konsekvenser for Larvik kommune (excel-skjema) 
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