
 
 

 

Vi har avklart med kommunelegen at vi kan kjøre stevne nesten som planlagt, men med 
begrensninger: 

• Det vil ikke være tillatt med publikum inne i svømmehallen. 
• Formiddagsøktene: 

Foreldre kan kjøre barna til og fra, og evt vente utenfor svømmehallen eller i fellesområdene 
utenfor svømmehallen for de yngste (formiddag lørdag/ søndag som ikke har vært på stevne 
før. De vil ikke kunne følge inn i hallen. Foreldre som venter inne i fellesområdene må ha på 
seg munnbind med mindre de sitter ved et bord/ på en benk og med avstand til andre. Vi 
håper likevel at man kan begrense dette til et minimum.  

• Ettermiddag: For de eldste svømmerne, så ønsker vi at de hentes og avleveres utenfor 
hallen. Foreldre som venter inne i fellesområdene må ha på seg munnbind. 

• Klubbene vil få tildelt sin sone inne i svømmehallen hvor de kan oppholde seg når de ikke skal 
svømme. Dette blir deres kohort under stevnet.  

• Det vil bli «callroom light», slik at vi enklere kan organisere heatene og det ikke blir trengsel 
foran startpallene. 

• Lagledere og trenere kan være inne i hallen. Vi ber om at dere ikke tar med flere enn 
nødvendig, men hvis dere må forsterke med 1-2  trener/ lagleder for å organisere dere, så er 
det tillatt. 

• Vi kommer også til å ha coronavakter som kan hjelpe til med levering av barn, avhenting, 
avstandsholding etc.  

• Dersom man ønsker å stryke seg, ber vi om at dette skjer så raskt som mulig, slik at vi kan 
oppdatere tidskjema og endre heatene. Strykninger pga begrensninger som nå er satt vil ikke 
bli fakturert.  

 
Dersom man er syk eller ikke i form ber vi om at dere holder dere hjemme, for å være på den sikre 
siden.  
 
Vi har et stort ønske om å gjennomføre stevnet til tross for begrensninger, så vi håper på forståelse 
for situasjonen���� 
 
HUSK Å BRUKE MUNNBIND NÅR DU IKKE KAN HOLDE 1 METERS AVSTAND (utenfor klubbhohortene) 
OG BRUK HÅNDSPRIT/  VASK HENDER NÅR DU GÅR UT OG INN AV HALLEN! 
 


