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Som alle klubber nå vet så har vi måtte gjøre noen tekniske endringer i forbindelse med stevnet. Vi ønsker jo 
at alle som har meldt seg på skal få muligheten til å stille til start. Vi bestemte derfor å dele stevnet i to. 
Dette er gjort i samråd med overdommer og svømmeforbundet.  

Gutter på første avdeling og jenter på andre avdeling.  

Grunnen til denne fordelingen er at det er færre gutter enn jenter. En annen viktig endring er at vi starter 
stevnet kl 09.00 for guttene begge dager og litt forskjellig for jentene (se i tidsskjema).  

Dette gir oss også bedre tilgang på garderobe fasilitetene. Garderobene/hallen åpner 30 minutter før hver 
økt. Vi kommer til å kjøre med hengende starter, da vi mener dette er den beste løsningen i fht 1 meters 
grensen. Det som er viktig er at dere informere deres svømmere om at når de «henger» så må de «henge» 
med ansiktet mot tribunen, slik at alle ser den sammen veien.  

Vi ber alle lese coronavett reglene 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.. Det vil kun være anledning til 2 
trener/leder for de som er over 25 utøvere.  

Vi henstiller til at alle trenere/ ledere har fokus på Covid19 retningslinjene som avstand osv.  

 Er noen syke, kan de ikke møte. Strykning på grunn av dette vil ikke faktureres.  

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

Det ikke er noe smitte på avveie i Sarpsborg, og kommunen har i så måte ikke valgt å gå ut med noen råd om 
å avlyse arrangement. Vi kan planlegge stevnet ihht. retningslinjene fra FHI.  

Minner bare på at det ikke blir lagledermøte som nevnt i innbydelsen. Alle strykninger kan gjøres på 
livetiming med koden dere har fått tilsendt på e-post. Dere kan også henvende dere i stevnesekretariatet i 
gangen (glassburet) for endringer underveis i stevne. 

Da er det bare å ønske alle svømmere en riktig god svømmehelg hos oss her i Sarpsborg! 

 

Per Ivar Søfteland 

stevneleder 


