Infomøte tirsdag 21. september kl 19.00.
Smittevern:
• Smittevernsplanen er tilgjengelig på livetiming.no. Alle (utøvere, trenere, dommere,
funksjonærer, frivillige osv.) som skal inn i Austrått svømmehall MÅ kunne fremvise grønt
Koronasertifikat. Det betyr de som er fullvaksinert, har 1 x vaksine dose (eldre enn 3 uker)
eller hurtigtest nyere enn 24 timer.
• Forslag til administrering av testsvar: screenshot, lagleder kan ha med seg en utskrift av
screenshot i papirutgave el.
• Gjennomføring av test ved Austrått svømmehall: møter i brakkebygg etter avtale, til høyre
for innkjøringen til parkeringsplassen. Se etter oppslag.
Akkreditering:
• John Erlend ønsker alle akkrediteringer innen tirsdags kveld.
• Akkrediteringskort blir delt ut/kan avventes etter godkjent smittevernskontroll (fremvisning
koronasertifikat/negativ test).
• Alle som skal inn og ut av svømmehallen skal til enhver tid registreres og scannes inn og ut
med akkrediterings kortet.
• Navn og telefonnummer til lagleder skal bære tilgjengelig, husk å meld dette inn til John
Erlend.
• Strykninger MÅ meldes så fort som mulig. Reservene kan ha lang reisevei, de må få anledning
til å ankomme i tide.
Plassering av klubber/lag/trenere:
• 1 trener pr 10 utøvere inne i svømmehallen. Det er besluttet å prioritere at alle deltakerne
kan være samlet og tilstede i svømmehallen, dermed begrenses antallet «andre».
• Alle (utøvere og trenere) skal oppholde seg på tribunen under mesterskapet. Ingen skal gå
rundt basseng området.
• Under konkurransen kan trenere innta plass langs oppsatt merket område ved tribune siden.
Husk forsvarlig avstand og respekt for hverandres tilstedeværelse.
• Klubber/lag som har flere trenere enn tillatt inne i svømmehallen kan bytte internt. Når en
trener går ut kan en annen ta dens plass. Informer i adgangskontrollen hvem en bytter med.
• Lagleder, smittevernskontakt, andre trenere m.m. kan oppholde seg i arealer ved skolen som
ligger ved siden av svømmehallen.
Fordeling innsvømming:
• Innsvømmingsplan ligger ute på livetiming.no, samt sendt ut til alle klubber. Det er noen gå
justeringer, se oppdatert plan.
Transport:
• Under møte ble det sagt at transporten var en usikkerhet. Dette er i orden og transporten
går som planlagt for de som har meldt seg på, faktura blir sendt.
Informasjon på livetiming.no finnes her:
http://livetiming.medley.no/stevnedetaljer.aspx?stevnenr=3552
Velkommen til Sandnes.

