
 

Informasjon til klubber i forbindelse med LÅMØ Øst 

13.-15. mars i Holmenhallen  

Korona-tilpasninger 

I forbindelse med LÅMØ Øst 2020 har Norges Svømmeforbund i samråd med Folkehelseinstituttet og 

Norges Idrettsforbund besluttet at arrangementet skal gjennomføres uten publikum. I Holmenhallen 

blir kun deltakere, trenere og ledere akkreditert. Det vil bli gjennomført adgangskontroll. 

For å passere inn og ut av Holmenhallen:  

• Svømmerne vil få utdelt akkrediteringskort de må ha med seg.  

• Trenere og ledere vil få utdelt armbånd som de må ha på deg.  

Lagledere 

I og med at foreldre/foresatt nå ikke vil ha tilgang til svømmehallen vil vi tro at noen klubber har 

behov for flere lagledere enn normalt. Vi ser oss også nødt til å begrense antall lagledere, og har 

derfor denne fordelingen pr antall påmeldte deltakere:  

• 1-15 = 1 lagleder 

• 16-30 = 2 lagledere 

• 31-45 = 3 lagledere  

• 46-60 = 4 lagledere  

Vi oppfordrer også til:  

1. Unngå klemming 

2. Unngå håndhilsing  

3. Vask hendene godt og ofte 

4. Bruk antibac 

Det er Norges Svømmeforbund som tar beslutningene rundt LÅMØ og Corona. Følg med på NSFs 

nettsider, i tillegg til info fra oss.  

 

Parkering/avlevering av barn  

Vi har drop-sone utenfor svømmehallen. Kjør når du har avlevert, og kom tilbake når du skal hente. 

Følg instrukser fra informasjonsvaktene i gule vester.  

Trenere/ledere/dommere som skal parkere gjør dette i Holmensenterets parkeringshus. Følg også 

her anvisninger fra informasjonsvaktene i gulevester.  

 

Registrering ved ankomst 

Ved ankomst Holmenhallen må en trener/leder fra hver klubb melde seg i registreringen ved 

inngangen. Her får dere utdelt følgende:  

1. Bånd til garderobene – et til hver utøver. Dersom disse ikke blir levert inn ved avreise blir 

klubben fakturert 150 kr for hvert bånd som mangler. Båndene leveres også inn samlet fra 

hver klubb. Det anbefales å ha avkryssingsliste for utlevering/innlevering pr klubb.  



 

2. Akkrediteringskort til alle utøvere 

3. Armbånd til alle lagledere 

4. Ev. Informasjon  

 

Strykninger  

Meddeles så snart som mulig til meg på caroline@lsvk.no.  

 

Lagledermøte 

Minner om lagledermøte i kjelleren i Holmenhallen fredag 13. mars kl 12.00.  

Åpningsseremoni og defilering  

Alle klubber må ha en person i klubbtøy til åpningsseremonien fredag 13. mars kl 13.40. Oppmøte i 

oppmøterommet (telt utenfor varmtvannsbasseng).  

Oppmøterom  

Utøver møter i oppmøterommet (telt utenfor varmtvannsbasseng) for registrering før hver gang 

han/hun skal svømme. Oppmøte vil være 2-4 heat før heatet går avhengig av lengden på øvelsen før.  

Innsvømming 

I tillegg til innsvømmingstidene i konkurransebassenget er det mulighet for innsvømmin/utsvømming 

i terapibassenget under hele stevnet.  

Premieutdeling  

Under premieutdelingen oppfordrer vi alle til å stille i klubbtøy. Det blir ikke tatt i hånda eller 

klemmet under premieutdelingen.  

LÅMØ-badehetter 

Badehetter med LÅMØ-logo selges for 100 kr. NB! Begrenset antall.  

Spørsmål 

Stevneleder: Caroline Brinchmann, caroline@lsvk.no / 47250336 
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