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p.t 8/9 2020 så er fortsatt planen å gjennomføre Glomma Cup 2020. Men vi må dessverre komme 

med noen begrensinger, dette gjelder innsvømming, staffet og publikum. Da vi ikke kan klare kravene 

for en meter avstand under innsvømming, må vi dessverre meddele at dette kan vi ikke gjennomføre, 

det samme gjelder for stafettene. Vi beklager dette, men vi må treffe noen tiltak for å kunne 

gjennomfør resten av stevnet. Når det gjelder publikum så vil vi benytte all kapasitet på svømmerne, 

det vil derfor ikke være anledning til å være publikum tilstede. Vi vil prøve å streame stevnet, på en 

meget enkel måte. Det vil si, vi vil ha et eller to kameraer inne i hallen og prøve og filme i et    

oversiktsperspektiv. Link til dette vil komme. OBS OBS dette er ikke en slik produksjon vi kjenner fra 

de større stevnene i Norge. 

Vi ber alle lese coronavettregelene på NSF sine sider og spesielt regelverket for konkurranser; 

https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/#1590750923536-7b32ec50-298c 

Ellers vil vi opplyse om at vi setter en begrensning på antall trenere/ ledere da disse teller inn i det 

magiske tallet 200. Det vil kun være anledning til 1 trener/leder pr 15 utøvere, men vi oppfordrer til å 

tenke på utøverne. VI henstiller til at alle trenere/ ledere har fokus på Covid-19 retningslinjene som 

avstand osv. 

 

 Er noen syke, kan de ikke møte. Strykning pga dette vil ikke faktureres. 

 Dersom du får symptomer på luftveisinfeksjon, må du holde deg hjemme til du er 

symptomfri. 

 

 

 

Ref samtale med kommuneoverlegen  

Hun kunne fortelle at det ikke er noe smitte på avveie i Fredrikstad, og at man i så måte ikke har valgt 

å gå ut med noen råd om å avlyse arrangement. 

Hun poengterte dog at dette var uttalelse basert på informasjon hun sitter på 08.09. – og oppfordret 

oss til å følge nøye med, men at vi kan planlegge stevnet ihht retningslinjene fra FHI. 

  

 

Bernt Ole 

Stevneleder 
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