
 

 

 

Velkommen til LÅMØ kvalik i Sandbekkhallen  

Vi ønsker dere alle velkommen til oss i LRK og stevne i Sandbekkhallen. Vi er glade for at vi kan 

arrangere konkurranser igjen, selv om ikke alt er helt som vanlig. Vi er fortsatt avhengige av å følge 

regler og anbefalinger for å begrense smitte av Corona-viruset. Under har vi beskrevet noen 

retningslinjer for helgen. 

Stevnet gjennomføres uten publikum 

Kun svømmere, trenere, lagledere, dommere og funksjonærer får adgang til anlegget. Maks 1 trener 

eller lagleder pr 20 svømmere med mindre annet er avtalt på forhånd. Selv om vi setter stor pris på 

besøk ber vi om at dere oppholder dere kortest mulig tid i hallen denne helga. 

Husk de viktigste rådene for å begrense smitte 

Hold avstand, hold hendene rene, hold deg hjemme hvis du er syk og begrens antall personer du 

møter. 

Ingen kiosk 

Vi har ikke salg av mat og drikke. Ta med matpakke og drikke hjemmefra! 

Fordeling av tribuneområder  

Vi har satt av tribuneområde til hver klubb basert på antall påmeldte svømmere og har lagt til rette 

for at vi kan holde minst en meters avstand mellom klubbene på tribunen.  

Områdene er markert med tape og lapper på tribunen. Figuren under gir et «oversiktskart» over 

tribunen. 

 

Ullensakersvømmerne og LRK har mange påmeldte og får derfor tilgang til egen garderobe i kjelleren 

i tillegg til tribuneområdet for å unngå trengsel.  

Smittevernansvarlig 

Vi ber om at hver klubb utnevner en smittevernansvarlig som holder oversikt over egne utøvere og 

som kan bidra til at smittevernreglene overholdes. Smittevernansvarlig kan gjerne være samme 

person som trener/lagleder. Meld inn smittevernansvarlig på mail til stevne@lrk.no.  

Stevnets smittevernansvarlige, Kathrine Hovland, og stevneleder, Raymond Rasch, vil være til stede 

hele helgen og kan kontaktes ved spørsmål om smittevern.  

Personer som ikke får delta på, eller være til stede under stevnet 

• 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 arrangør gir under stevnet  

• Vi forbeholder oss retten til å bortvise utøvere eller andre ved brudd på smittevernreglene 

Pause 

Vi legger inn pause omtrent midtveis hver dag for å vaske. Alle må derfor ut av hallen i pausen. 
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