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Retningslinjer for trening under smittevernreglene – Norges 
Svømmeforbunds koronavettregler 

 

Innledning 
Helsedirektoratet har presisert innholdet i smittevernlovgivningen omkring korona-pandemien 
når det gjelder idrettsaktivitet og Norges Idrettsforbund har laget fellesregler for idretten ut fra 
dette. De enkelte særforbundene har senere utarbeidet retningslinjer for aktivitet innen sine 
respektive idretter.  

Norges Svømmeforbund anbefaler alle å sette seg inn i informasjonen fra 
helsemyndighetene, spesielt anbefaler vi informasjon fra Helsedirektoratet og 
Folkehelseinstituttet.  

Alle må også sette seg inn i felles reglene fra NIF og smittevernveileder for idretten fra 
Helsedirektoratet og Folkehelseinstituttet.  

Folkehelseinstituttet skal komme med egne retningslinjer for svømming i god tid før 1. 
juni. Reglene som følger under er basert på felles regler som gjelder per. 12.05.20, og 
vil endres så snart FHI kommer med egne råd for svømming.  

Fellesreglene fra Norges Idrettsforbund gjelder også for trening innenfor de enkelte 
særidrettene og særforbundenes egne regler skal tolkes i lys av fellesreglene. 
Særforbundenes retningslinjer for egen idrett skal gjelde i de tilfeller der disse er strengere 
enn de fellesidrettslige anbefalingene fra NIF. 

Klubbene må også følge sin kommunes og sin anleggseiers regler for bruk av anlegget.  

 

Koronavettreglene til Norges Svømmeforbund oppdateres fortløpende som 
retningslinjer og anbefalinger fra myndighetene endres.  

Reglene er sist oppdatert 12.05.20  

 

Norges Svømmeforbunds koronavettregler har følgende oppbygning: 

• Generelle regler for gjennomføring av trening (inneholder også fellesregler fra NIF) 

• Grenspesifikke regler – gjelder hver enkelt gren 

  

http://www.svomming.no/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus
https://www.fhi.no/nyheter/2020/veileder-for-idrett/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/
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Norges Svømmeforbunds koronavettregler fra 12.05.20: 
 

Generelle regler for gjennomføring av aktivitet:  

Ved tilrettelegging og utøvelse av all idrettsaktivitet gjelder følgende for alle 

våre grener: 
 
Ansvar 

• All organisert idrettsaktivitet må ha en ansvarlig arrangør.  

• Alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at Helsedirektoratets 
anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes.  

• Det skal være en definert ansvarlig voksenperson til stede på all trening som kan 
sørge for at aktiviteten utøves i samsvar med anbefalinger fra offentlige 
helsemyndigheter, særidrettslige koronavettregler og gjeldende sikkerhetsforskrift.  

• Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon til 
trenere/instruktører/frivillige, deltakere og foresatte i god tid før oppstart av aktivitet 
eller arrangement. Les smittevernveileder for idretten.  
 

Antall personer og avstand 

• Det må sikres at deltakerne til enhver tid holder minst 1 meters avstand, og det ikke 
er mer enn 20 personer (inkludert instruktører/trenerer) som deltar samtidig i en 
gruppe.  

• Det bør i størst mulig grad være de samme personene som utgjør en gruppe i hele 
tiltaksperioden. 

• Et svømmeanlegg er et offentlig sted, og det skal være maks 50 personer til stede i 
anlegget.  

• Det skal være minimum 1 meters avstand eller mer mellom hver gruppe. 

• Klubb skal til enhver tid ha oversikt over hvem som er tilstede på de ulike 
tidspunktene under trening.  

• Aktivitet med fysisk nærkontakt er ikke tillatt. 
 
Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter 

• 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 idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten. 
 
 
Dusjing og skifting 

• Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer. 

• Utøvere skal dusje hjemme før avreise til trening, og dusje hjemme etter endt trening.  

• Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold. Det 
er anleggseiers ansvar å rengjøre toaletter.  

• Skifting før og etter treningsøkten må foregå på bassengkant/ ved kant til vann 
utendørs.  
 

 

 

Utstyr 

http://www.svomming.no/
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf
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• Deltakerne skal ikke dele personlig utstyr der det er tett kontakt med ansikt og 
hender. For eksempel: vannflasker, badehetter, neseklype, briller, kickboards, 
svømmeføtter, paddels, pull-boy, snorkel, flyteelementer, pusseskinn, håndledds 
beskyttere, vannpolohette, våtdrakt, flytebøye, neopren sokker og hansker, neopren 
hette, håndklær, treningsmatter man ligger på, treningstøy, bager, utstyrsnett etc. 

• Ved bruk av utstyr der det er behov for at utøvere deler, eks. vekter/manualer, 
treningsmatter, hoppetau, baller etc. skal god håndhygiene gjennomføres før og etter 
bruk, og utstyr rengjøres mellom hver gruppe. 

• Drikkeflasker fylles med vann hjemme, for å unngå unødvendig berøring av 
vannkraner. 

• Alle bager, utstyrsnett etc. skal plasseres og oppbevares med god avstand mellom 
hverandre (minst 1 meter) og aldri berøre andre utøveres utstyr eller bager. Utstyr tas 
med hjem mellom hver trening.  

• Det anbefales at det kun er drikkeflaske som står på bassengkant, og at det generelt 
brukes minst mulig utstyr i denne perioden. 

 
Hygienerutiner 

• Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på 
Antibac og rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter 
aktiviteten. Følg Smittevernveilederen til idretten.  

• Alle skal vaske hender før og etter trening, før og etter bruk av felles utstyr, før og 
etter måltider, mellom aktiviteter, samt etter hosting, nysing, tørking av snørr, og ved 
toalettbesøk. 

• Unngå å berøre ting som ikke er nødvendig og viktig for å gjennomføre treningen. 

• Alle skal forholde seg til anleggseiers retningslinjer for hygiene og vask, samt bruke 
smittevernveilederen til idretten i dialog med anleggseier.  

 
Generell gjennomføring 

• Aktiviteten bør utøves på en forsiktig og skånsom måte for å unngå skader. 

• Ved kiosksalg eller servering må helsemyndighetenes smittevernstiltak følges, og det 
bør oppfordres til bruk av kontantløse betalingsløsninger.  

• Deltakerne bør oppfordres til å benytte alternativer til kollektivtransport i forbindelse 
med reise til og fra idrettsaktiviteten. 

• Det er viktig å sørge for å ivareta generell sikkerhet for aktiviteten iht. 
sikkerhetsforskrifter.  
 

 

Grenspesifikke regler for gjennomføring av aktivitet: 

 

Svømming/svømmeopplæring 
• Ved aktivitet der hele bassenglengden benyttes med baneskillere skal det være 

maksimalt to svømmere i hver bane, og de skal holde minimum én meters avstand 
ved pauser ved kanten.  

• Svømmerne skal svømme i sirkel i banen.  

• Aktiviteten kan også skje med to personer i hver sin ende av banen hvis 
banebredden er 2 meter eller mer. Det lages en fysisk sperre på midten av hver bane 
som sikrer minst 1 meter mellom personene som deler banen.  

• Aktiviteter der det ikke benyttes baneskillere må det sørges for at det alltid er 1 meter 
avstand mellom personene i gruppen.  

• For svømmeopplæring som krever fysisk kontakt med barnet må foresatt være med i 
vannet, foresatt regnes da som del av gruppe på maksimalt 11 personer (5 barn, 5 
foresatte og 1 instruktør). 

http://www.svomming.no/
https://www.idrettsforbundet.no/contentassets/f6586a2955d946d580eebb279420aaae/idrettsveileder_endelig_11.05.20_.pdf
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/naeringsliv-idrett-og-kultur/rad-til-all-varehandel-inkludert-dagligvarehandel
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• Utstyr må ligge med én meter avstand til andre personers utstyr på kanten.  
 

Stup 
• Kun 1 utøver på brettet/en høyde av gangen. 2 personer ved synkronstup og det er 

minimum 1 meters avstand på tårn/brett. 

• Resten av gruppen venter på kanten, eller i tårnet, med minimum 1 meters avstand i 
køen. 

• Pusseskinn kan benyttes på trening, men skal oppbevares i egen bag mellom hver 
gangs bruk og ikke deles med andre. 

• Ved bruk av tørrtreningsanlegg må god håndhygiene gjennomføres før og etter bruk, 
og utstyr desinfiseres mellom hver utøver.  

 

Synkronsvømming 

• Det er ikke tillatt å trene løft, og formasjoner med nærkontakt, både i vann og på land.  

• Hvis det trenes svømming, gjelder de samme reglene som for svømming. 
 

Vannpolo 
• Det er ikke tillatt med trening der det blir taklinger og kroppskontakt mellom utøvere 

under treningen. Treningen må legges opp til at det alltid skal være 1 meter avstand. 

• Hvis det trenes svømming, gjelder de samme reglene som for svømming. 

• Bruk av mål: To personer kan flytte mål og det må være minimum 1 meters avstand 
mellom personene til enhver tid under flytting. Husk god håndhygiene før og etter 
flytting av mål.  

• Det kan benyttes felles ball som kastes med hendene. Utøvere må vaske hender før 
og etter økten, og oppfordres til å ikke ta seg i ansiktet under økten.  

• Ballen må rengjøres før og etter økten.  
 

Open Water svømming 

• Open Water trening skal gjennomføres organisert fra klubben sin side, slik at 
sikkerheten ivaretas og det ikke oppstår ulykker/redningsaksjoner, som belaster 
helsevesenet unødvendig.  

• Det skal svømmes med minimum én meter avstand, og maksimalt i gruppe på 20 
personer, og maksimalt 50 personer samlet på offentlig sted.  

• Vi anbefaler å dele opp i mindre grupper, slik at man av sikkerhetshensyn til enhver 
tid har oversikt over antallet i gruppen når det svømmes ute. Eks. grupper på 10 
personer, inkludert trener. Ved yngre utøvere bør det være færre barn per trener, eks. 
5 utøvere og 1 trener. 

• Det er ikke tillatt å hjelpe andre med å ta på våtdrakt, med mindre det er to personer i 
samme husstand.  

• Det er viktig å følge Open Water vettreglene under trening 
 

Ved gjennomføring av idrettsarrangement 
• NIF sine føringer for gjennomføring av idrettsarrangement gjelder. 

• Interne arrangementer i egen klubb kan det tilrettelegges for, men følge NIF sine 
føringer.  

• Norges Svømmeforbund kommer med egne regler for dette på et senere tidspunkt.  

http://www.svomming.no/
https://svomming.no/open-water/open-water-forside/beskrivelse-open-water/open-water-vettregler/
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/
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