
Erfaringer



MOTIVASJON

▪ Asker svømmeklubb arrangerte Asker Høststevne 4 – 6 septeber i Holmen svømmehall.

▪ Motivasjonen for å arrangerer stevnet, var for å få svømmerne i gang og gi barn og ungdom en mulighet til å 
konkurrere.

▪ Vi ønsket å tilby sportslig opplegg så nær normalen som mulig.

BEGRENSNINGER

▪ Hvilke valg gjør vi uten at det går utover svømmerne?

Færre trenere, færre folk som jobber i hallen, mulighet for oppvarming, men dessverre ingen 
innsvømming, «corona-vakter», soner for klubbene, begrenset antall i dusj/garderobe, ingen kiosk

▪ Vi bestemte oss for å arrangere stevnet på tvers av kretsene for optimal konkurranse (så lik som mulig den 
svømmerne våre er vant til). Det la en ekstra begrensing på 1 m – uansett cohort (dette var det vanskelig å 
overholde).

KONKLUSJON

▪ Det er fult mulig å arrangere stevner i gitte omstendigheter. Det krevet litt ekstra planlegning og litt ekstra 
velvilje fra alle, men tilbakemeldinger fra utøvere, trenere og egne foresatte/frivillige var gode – og det er verd 
det.



▪ Kommunikasjon og kommunikasjonsplan
▪ Besøkende klubber

▪ Beregn nok tid til kommunikasjon med hver enkelt klubb og tid til oppfølging av 
spørsmål/hjelp.

▪ Foresatte og frivillige

▪ Vanskeligere å be foresatte om å stille, kan ikke forvente innsats som normalt

▪ Svømmerne og trenere

▪ Informeres om regelverk og hva som blir annerledes når de kommer til oss.

▪ Oppfølging hvis smittespredning

▪ Krever forberedelser med lister: Dommere, tidtakere, vakter, trenere, utøvere (navn, 
bostedskommuner, klubb og telefon)

▪ System for  effektiv registrering inn i hallen

▪ Arkivsystem om smittespredning



▪ Coronaregler – siste oppdaterte versjon.
▪ Egen krets eller utvidet – avgjør avstand mellom svømmerne

▪ Hvis sykdom, da må svømmere dessverre holde seg hjemme

▪ Asker svømmeklubb orientert kommuneoverlegen

▪ Gjør kalkulasjon på antall personer i hallen

▪ Beregn nok tid til vask mellom øktene, sjekke retningslinjene i din hall

▪ Sjekk ut lokale regler; kommune og hall (det er alltid strengeste regel 
som gjelder).

▪ Lage prosedyrer for alle funksjoner som sendes ut i forkant.



▪ Gode systemer for inngang til øktene – OBS det blir kø.

▪ 1m’s regelen gjelder også ute.

▪ Pga antall i garderobene kunne vi kun slippe inn puljevis.

▪ Svømmerne får ikke forlate hallen mellom sine øvelser.

▪ Vi slapp inn svømmere i hallen etter starttid og oppfordret til at de forlot hallen så 
fort de var ferdig med dagens økt (det fungerte fint).

▪ Begrensning på 200 i hallen, gjør at øktene blir kortere, som betyr at enkelte 
svømmere har mange øvelser og kanskje mindre pauser øvelsene enn det de er vant 
til.

▪ Tydelig merket soner for hver enkelt klubb i hallen – OBS disse endrer vi fra økt til 
økt.



▪ Premier sendes ut i etterkant av stevnet. Husk, her påløper det kostnader.

▪ Vi opplevde stor forskjell i holdninger til de ulike klubbene. Noe er veldig flinke, andre ser 
ikke viktigheten av å følge arrangørklubbenes retningslinjer i like stor grad. 

▪ Her trengs det en holdningskampanje fra eksempelvis NSF – og at alle klubbene tar en prat 
på kammerset.

▪ Streamingmuligheter
▪ Stort ønske fra foresatte om å kunne følge med sin svømmer

▪ Kan gi inntektsmuligheter for arrangørklubbene (dette er fremtiden)

▪ Det er ofte ikke plass nok i hallene til å handtere store publikumsmengder

▪ Dette vil gi en bedre opplevelse og øke rekruttering til svømmesporten

▪ HER MÅ NSF ta et standpunkt – og hjelpe klubbene

▪ Tapte inntekter Asker høststevne pga corona anslagsvis 150.000



▪ God informasjon i forkant med retningslinjer for smittevern sendes ut til alle. Samme 
krav som for alle andre.

▪ Dommermøte tar lengre tid pga gjennomgang av retningslinjer vedr smittevern.

▪ Stort dommermøterom + serveringsstasjon.

▪ Dommere stiller hele dager!
▪ Mindre folk inn og ut av hallen, samt god flyt gjennom dagen da alle får samme viktig info på 

starten av dagen.

▪ Tidtakere må være tilstede; 1 tidtaker tar 2 baner.

▪ Startere kan ikke skifte mellom ulike startere i en økt. En stevnedag kan ha flere 
startere, men disse bytter i pausen mellom øktene.

▪ Matservering; Ingen servering underveis. Bagetter og varmmat ble servert i pausene. 
Hver dommer fikk ta med seg inn ekstra mat og drikke til økten.



▪ Forberedelser / Påmeldinger / Stevneoppsett.
▪ Lage flere avdelinger/økter enn normalt.

▪ Tidsskjema med lange nok pauser for «tømming» og vask av arena (men ikke for lange..)

▪ Litt mere informasjon ut på livetiming / medley enn normalt.

▪ Ha system for strykning av utøvere fra hel økt på plass, ta forbehold i invitasjon.

▪ Vær forberedt på å flytte utøvere fra avdeling/økt om stevneoppsett ikke matcher påmeldings 
«trykket».

▪ Forvent noe ekstra manuell jobb/kommunikasjon relatert til å «fylle opp» økter.

▪ Utfordrende med etteranmeldinger, hold kontroll på antall personer per avdeling/økt i tillegg til 
antall heat.

▪ Gjennomføring
▪ Fantastisk! Lite «mas og tjas» fra trenere, utøvere, foreldre..

▪ Rolig og lite stress!

▪ Hold skjema, men ikke ligg foran skjema grunnet innslipp av utøvere i arena.

▪ Akkrediteringssystem i medley er ikke ideelt for arena kontroll (systemet er laget for 
callroom/heat kontroll).



▪ Vær oppmerksom på at det fort blir kø ved innsjekk. 

▪ Bergn nok tid mellom øktene.

▪ Flere kretser, 1m’s regelen kommer på. Har dere plass nok?

▪ Svømmerne er vant til fritak fra 1m’s regel i samme klubb, ikke fritak på stevner 
som Asker Høststevne. Dette glemmer de fort.

▪ Trenerne må orienteres godt før stevnestart – og forstå hva som gjelder for aktuelle 
det aktuelle stevne og hjelpe arrangørklubbene.

▪ Eget sted til oppvarming før start.


