
  

 

 

Velkommen til: 

NM Kortbane SR/JR 11–15.11.2020 

Dette er et midlertidig infoskriv som beskriver den informasjonen vi har per 01.11.2020 mhp 
NM. Denne vil bli oppdatert innen 05.11.2020.  

Alle har ansvar for å følge de oppdaterte anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-
utbruddet. Disse finnes til enhver tid på FHI og NSF sine hjemmesider. Dette skrivet er ment 
som en påminnelse og et supplement. Hvis det kommer nye retningslinjer, blir dette 
infoskrivet oppdatert og sendt ut på nytt igjen. 

Vi ønsker at klubbene stiller mest mulig forberedt. Vi har kun tillatt max. 200 deltagere inne i 
arrangementet til enhver tid. Vi håper derfor på forståelse for at klubber prioriterer sine 
utøvere, og respekterer maks antall for trenere og veiledere. 

Hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:  

1. Syke personer skal alltid holde seg hjemme!  
2. Vask hendene godt med såpe og vann. Bruk desinfiserende middel 
3. Host i albuen eller tørkle. Hvis man bruker papir eller tørkle, skal dette kastes 

umiddelbart 
4. Hold minst en meters avstand og reduser kontakt mellom personer man ikke til daglig 

omgås 

Personer som ikke får delta i, eller fysisk tilrettelegge for, aktiviteter:  

• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer 
på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.  

• Personer som ikke følger de instruksjoner som foreligger for utøvelse av aktiviteten  

Vi oppfordrer alle til å ha få nærkontakter i tiden før stevnet og helst unngå 
sosiale sammenkomster. 

 

  



  

 

 

Idrettens Koronavettkurs  

Idrettens Koronavettkurs er et e-kurs om koronavett for alle utøvere på 13 år og eldre, og 
for foresatte til utøvere opp til og med 12 år. Norges Svømmeforbund anbefaler sterkt 
at alle utøvere over 13år dette kurset.Vi i Poseidon ber om  at alle tar dette før NM, om 
det allerede ikke er gjennomført. 

 

 

PRAKTISK INFO TIL NM SR/JR i Kjølnesbadet: 

Smittevern 

Alle klubber må levere inn smittevernslister før mesterskapet. Listene oppbevares 10 dager 
etter mesterskapets slutt, før de makuleres. Vi må overholde FHIs krav om maksimalt antall 
deltakere (utøvere og trenere/lagleder) på 200 personer. Av denne grunn har vi satt opp 
innsvømming i 4 puljer.  Puljene er de samme gjennom hele mesterskapet. Dette blir en 
rullering for å kunne opprettholde 1m avstand i garderobe, baner og anlegget generelt. Vi 
skulle gjerne ha sett at utøverne kunne ha lenger innsvømming og at de slapp denne 
rulleringen, men vi tar smittevern seriøst og må prioritere dette.  

Alle som tar buss, tog, fly eller annen form for kollektiv transport MÅ ha på munnbind (dette 
medbringes av den enkelte). 

Vi anbefaler også munnbind i situasjoner hvor man ikke kan overholde 1-meters regelen. 

Under hele mesterskapet,   også på hotellet, skal ikke utøvere ha noen kontakt med 
personer utenfor kohortene sine. 

Smittevernansvarlig hos deltakende klubber 

Hver av de påmeldte klubbene skal ha sin egen smittevernansvarlig med på arrangementet.  
Personen må fylle ut vedlagte skjema for klubben. 
Alle deltaker og lagledere/trenere skal registrere seg ved ankomst til hver økt via en QR 
kode. 
Denne QR koden vil være ny for hver økt, slik at SK Poseidon til enhver tid har full oversikt 
over hvem som er inne i anlegget. 
Registreringen som benyttes er Norges Idrettsforbund sin: www.qrona.nif.no 
 

 



  

 

 

 
 

QR koden over er kun et eksempel. 
 

Her kan man enten registrere seg via Vipps eller idrettens id. 
 

 
 
QR-koden vil bli plassert rundt lett tilgjengelig flere steder, slik at vi unngår kø inn i anlegget. 
 
Ved mistanke eller luftsveissymptomer skal Coronatelefonen (913 89392) kontaktes og det 
skal avtales testing. Det skal være god kapasitet på testing. Testresultat vil foreligge normalt 
etter 1 til 3 dager.  
 
 



  

 

 
Vi påpeker at hovedansvaret for utøverne ligger hos den tilreisende klubb. Klubbene bør 
være forberedt på å håndtere eventuelle smittesituasjoner og karantenekrav. Kommunen 
bidrar til å finne løsninger dersom smittetilfelle skulle forekomme. Arrangør har vært i 
samtale med kommuneoverlege og NSF. 

1m avstand  

Det er viktig at vi opprettholder 1m avstand, også innad i klubbene. Dette er det ABSOLUTTE 
ANSVARET til trener/lagleder/smittevernsansvarlig. Ungdommene kan være ”stille” smittet, 
så avstand er viktig! Dette vil bli gitt påminnelser også av vakter under stevnet, og vi ber om 
at disse blir behandlet med respekt. 

På hotellene anbefaler vi at utøverne ikke tar heis pga avstandsregel. Må heis brukes, skal 
det være max to personer av gangen Munnbind skal i så fall brukes. 

Trenere må huske på at det er ikke lov å samle sin gruppe i hallområdet, selv om dere er 
den samme kohorten. Hver klubb har sin sone i idrettshallen og inne i svømmehallen. Sjekk 
flippoveren i idrettshallen og i svømmehallen for detaljer. 

Vi kjører høyreregel i hele anlegget: 
✓ Opp og ned trapper 
✓ Inn og ut dører.  
✓ Inne i hallen er det enveiskjøring så følg oppmerkingen i hele hallen. Vær OBS 

spesielt på tilgang til call rom slik at dere ikke kommer for sent..   
 
Svømmere skal oppholde seg lengst mulig på hotellet og minst mulig i svømmehallen. I 
svømmehallen er det KUN lov å oppholde seg under svømming, samt for korte samtaler 
med trener før og etter en konkurranse. Husk også å holde 1 meter avstand på hotellet og 
begrens antall nærkontakter under hele stevnet. 
 
Utøveren kan før eller etter øvelse fysisk oppsøke treneren på dennes plass, gjøre ferdig sin 
samtale og forlate området så raskt som mulig. Svømmeren må da følge anvist flyt-retning. 
  
Mellom heatene/øvelsene tilbyr Poseidon å oppholde seg i en stor flerbrukshall hvor det er 
tribuner, oppvarmingsmuligheter og spisemuligheter. 
 
Hele konkurransen blir vist på storskjerm i flerbrukshallen. 
 
  



  

 

 

Call Room 

Alle utøver må møte på call room minimum 10 minutter før planlagt løpstid for å registrere 
og sjekke seg inn. Det vil ikke være tilgang uten akkreditering.  

Ved inngang til call rom skal alle sprite hendene slik at vi unngår å måtte sprite ned 
kontaktflater mellom heatene.  

Veien til call rom er rundt hele bassenget, så påberegn god tid!!! 

 

Tilgang til konkuranseareana – HVEM KAN KOMME INN? 

Det er kun er tillatt med 1 trener/lagleder per 11 svømmere. Ingen lagledere eller 
smittevernsansvarlige har tilgang inne i hallen. I tillegg vil en ledsager per parasvømmer 
være tillatt.  

Vennligst kontakt stevneleder om dere har spesielle behov utover dette. 

Forhåndsbetaling av startavgifter og Hotell: 
 
Alle startavgifter og forhåndsbestilte hoteller skal innen mandag 09.11.2020 i være betalt. 
Det sendes ut egne fakturaer til oppgitte kontaktadresser på mail. NB: Kort betalingsfrist på 
startavgiftene p.g.a kort påmeldingsfrist. Forhåndsbestilte hotellrom faktureres fortløpende 
fremover.  

ONSDAG 11.11.2020 

Det blir arrangert innsvømming i regi av SK Poseidon fra 18-20 i Kjølnesbadet. På infomøtet 
som foregår mandag 05.11.2020 på TEAMS med alle klubber får dere detaljer om all inn og 
utsvømming. 

I utgangspunktet tilbyr vi all innsvømming i Kjølnesbadet. 

Noen klubber skal ha innsvømming i Fritidsparken i Skien. Disse klubbene blir informert.  

NB: Stevnekontoret være ved inngangen til Kjølnesbadet  er åpent 
onsdagsettermiddag18.00-21.00. Akkrediteringskortene leveres ut her. Vi ønsker at en 
person per klubb kommer og henter kortene samlet for klubben. De som ankommer 
Porsgrunn senere, kan dere hente akkrediteringskortene ved inngangen til Kjølnesbadet 
mellom 0700 og 1800 hver dag. 



  

 

 
For å få best mulig flyt i innsvømmingsrulleringen, ønsker vi at så mange som mulig henter 
kortene på onsdag kveld. Dere kan også hente akkrediteringskort for andre klubber etter 
avtale.  
 
Minner om at  informasjonmøte som gjennomføres digitalt på TEAMS TORSDAG 
5.11.2020 kl 19.00-20.00!  
 

Delta på møtet: TEAMS  

https://teams.microsoft.com/l/meetup-

join/19%3ameeting_ZmI5MGFiMTEtNGMwZS00YTE1LTk1NWQtYWM5NjU5YjMzMzQy%40thread.

v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2266ce2685-8d35-49a3-9c08-

f065c4bd3f9d%22%2c%22Oid%22%3a%22853dbd02-7590-4d29-b708-b514bef3b35f%22%7d 

 
Hvis dere har problemer med å logge inn, kontakt Merethe Pepevnik på 94826879 
 
 
TORSDAG 12.11 – SØNDAG 15.11 
 
Alle klubber er delt inn i puljer for innsvømming hver dag, se oversikt under. 
 
Klubbene møter opp til oppsatt tid for innsvømming ved hhv Kjølnesbadet og Skien 
Fritidspark.  
 
Det er ikke satt opp busser  

Innsvømmingen vil foregå i oppgitte baner og tidspunkt (se liste under). Innsvømming 
gjelder for de som skal delta i kommende økt. 

Se tabell for pulje og banefordeling innsvømming. Som dere ser må samtlige puljer opp på 
tribunen etter innsvømming før de går i garderoben. Dette er for å unngå trengsel i 
garderoben/dusjene, slik at 1m avstand kan opprettholdes. Vi anbefaler at alle setter 
sekk/bag på tribune før innsvømmingen. Det vil være oppmerket område på tribunene for 
hver klubb. Enkelte klubber må dele bane til innsvømming. Vi har tilstrebet og ha ca 4 
personer i hver bane. Vi har lagt opp til at samtlige klubber får svømme inn i 
konkurransebassenget, men fritidsparken vil ha bedre plass, så vi søker etter klubber som 
har biltransport og ønsker en roligere innsvømming i Fritidsparken. 

Utsvømming blir ikke organisert grunnet den pågående Covid 19 situasjonen 

  



  

 

 

Dusj og garderober 

I dusj og garderobe må det tilstrebes å holde 1 m avstand til andre gjester. Det vil være 
garderobe- og dusjvakter som følger opp dette. Vi ønsker minst mulig aktivitet inn og ut av 
garderobene gjennom mesterskapet. 

Defilering 

Det blir ingen vanlig defilering, men en digital defilering i forbindelse med 

åpningsseremoniene. Info om dette blir sent ut på mail til deltagende klubber. Egne videoer 

på 10 sekunder lages av hver klubb. Det skal inneholde utøverne, logoer og noe som er 

karakteristisk for klubben. 

 
Økter 
Øktinndelingen blir ikke endelig bestemt før etter at påmeldingene har kommet 
inn. 
 
Mellom øktene må alle ut av hallen fordi vi må vaske mellom øktene. Dette vil gå forholdsvis 
raskt, men det er viktig at alle forlater hallen raskest mulig. Det vil kun være mulig å bytte 
for eksempel voksne som representerer klubbene mellom øktene.  Det blir innsvømming før 
alle øktene i fordelte puljer. 
 
Mat/Kiosk 
Det er mulighet til å forhåndsbestille lunsjer for å sikre at man får mat. 
Ellers selges sunn mat og drikke, samt litt usunt i kiosken under hele stevnet 
Det er muligheter for å spise og oppholde seg i flerbrukshallen under egne økter 
 
Oppvarming 
Det er mulighet for oppvarming i flerbrukshallen under hele økten man tilhører når man ikke 
er i svømmehallen. 
 
Dommere 
Det mangler fortsatt dommere. OM dere ønsker å dømme vennligst kontakt 
dommeransvarlig Svein Frantzen på email: svemax@online.no 
Vi tar godt vare på våre dommere med Farris, kaffe, snacks og varm lunsj.  
 
Coronavakter 
I hele hallen vil det finnes Corona vakter med gule vester. Vi ber om at dere respekterer 
deres retningslinjer da de er trenet til å ivareta mesterskapet på best mulig måte mhp på å 
unngå smittespredning. 
 

mailto:svemax@online.no


  

 

 
Parkering 
Vi advarer om at all parkering har betalingsautomater i ukedagene. Se på skilt. 
Det beste er å la bilen stå på hotellet da det er kort vei å gå, samt få parkeringsplasser rundt 
hallen. 

 
VELKOMMEN ALLE SAMMEN – VI GLEDER OSS TIL ET 

FARTSFYLT OG MORSOMT ARRANGEMENT. 
 
 

PULJEINNDELING: 
 
Puljeinndeling er ennå ikke klart, og vil bli publisert ca. 
5.11.2020. 
 
DA BLIR DET SATT OPP OFISIELLE TIDER FOR SLUSING INN I 
GARDEROBER/HALL OG INNSVØMMING PR. KLUBB 
 
DETTE BLIR NØYE GÅTT IGJENNOM UNDER 
INFORMASJONSMØTET 5.11.2020 
 
Kontaktpersoner under stevnet: 
 

 


