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Agenda

• Våre informasjonsrutiner

• Rutiner for bytting av grupper

• Bruk og oppbevaring av utstyr

• Rutiner før, under og etter trening

• Landtrening

• Annet

• Hva kan vi ta med oss videre?
OBS: generelle smittevernsregler er ikke lagt vekt på i denne 
presentasjonen. Dette er en mer konkret beskrivelse av hvordan vi 
tolker og tilpasser disse retningslinjene! 



Informasjon

• Daglig leder har løpende dialog med 
kommune/anleggseier

• Hovedtrener informerer trenerteam

• Gruppetrenere informerer utøvere/foreldre

• Klubben har ansvar for at aktivitet skjer i 
samsvar med gjeldende retningslinjer



Rutiner for bytting av grupper

• Endring av kabal/treningstider for å sikre 
forsvarlig overlapp mellom grupper.

• Tilrettelegge slik at garderober ikke blir 
overfylte (1m avstand), annenhver dusj

• Alle grupper møter samlet utenfor hallen og 
går inn puljevis.

• Døren inn til svømmehallen holdes låst slik 
at vi har kontroll på hvem som går inn.



Rutiner for bruk/oppbevaring 
av felles og personlig utstyr

• Alt personlig utstyr blir tatt med hjem mellom 
øktene.

• Felles utstyr benyttes ikke

• Utstyr plasseres med god avstand i hallen.

• Oppmerkede områder på tribunen.



Før trening (utdrag trenerinfo)

Nå-situasjon
• Oppmøte: Gruppene skal fortsatt behandles som grupper, med inntil 20 personer i hver 

gruppe. De bør slippes inn i hallen kontrollert slik at gruppetrener ser at alle desinfiserer 
hender. Når sistemann er inne skal døra låses. 

• Sko settes ordentlig ute i gangen. 

• Skap: Vi har renhold i hallen en gang i døgnet, for å begrense smitten blant våre 
utøvere bruker vi ikke skap. Vi vurderer dette på nytt når det blir kaldere ute

• Dusj: Dusjen er fortsatt det stedet i hallen hvor smitte har mest potensiale med å spre 
seg. Alle skal dusje, men vi må sende dem i dusjen slik at de kan ivareta trygg avstand 
(dette gjelder spesielt der hvor flere grupper er i hallen samtidig)

• Vannflasker: Vi fortsetter å fylle disse hjemme så langt det lar seg gjøre. Påfyll gjøres i 
hallen i drikkefontenen, ikke på toalettet i gangen. Dette må gjøres kjent for utøverne, 
og praktiseres av trenerne. Eksempel på hvordan det kan løses: Trener trykker på 
knappen, utøver skrur opp flasken og fyller på vannet. Flasker er smittekilde!

• Utstyr: Hver og en må samle sitt utstyr på et sted, snorkler er smittekilde og må 
håndteres deretter (som flasker). Hver gruppetrener må ta ansvar for at dette følges, 
spesielt de øverste partiene som har mest utstyr

• Felles matter benyttes ikke, de som vil ha matter tar med hjemmefra

• Commit er vårt registreringsverktøy. Dette skal føres for hver gruppe, i notat feltet skal 
voksne/trener føres opp ALLTID



Under trening (utdrag trenerinfo)

Nå-situasjon
• Etter gjeldene regler skal vi benytte håndsprit i bassengområdet. Dette 

gjelder når folk er på toalettet, er oppe og snyter seg, henter ting i sekken 
osv. Det gjelder også oss trenere. La oss ha en desinfeksjon på bordet, og 
bruke den mer hyppig! Vi er forbilder

• Dersom en svømmer forlater treningen før tiden må denne følges ut, slik at 
døra låses

• Mange av svømmerne har høye målsetninger, de ønsker ikke å være borte fra 
treninger. Vi må være klare på at ved symptomer på korona skal de 
ikke komme på trening. Ved mye hoste ol skal de ikke ligge tett på andre i 
banen, da sender vi dem opp. Her har vi utfordringer de dagene 
luftkvaliteten er dårlig, og de hoster av den grunn

• Hospitering: Vi kan blande grupper etter siste oppdatering fra NIF. Slik sett er 
hospitering nå ok, men bør begrenses mest mulig.



Etter trening (utdrag trenerinfo)

Nå-situasjon
• Utstyr ryddes i nettene med en gang. Nettene skal legges sammen med sekkene 

med god avstand (som i juni) på tribunen.

• Selv om vi ikke lenger må ha 1 meter avstand mellom svømmere under 20 år vil 
jeg oppfordre til at trenere praktiserer noe avstand i gruppene under tøying. Dette 
er ikke en hovedaktivitet (den foregår i vann) og vi kan med fordel spre oss på 
tribunen for å sikre gruppe avstand. Dette gjelder spesielt de første 5-10 meterne 
av tribunen hvor trenerne har sitt område.

• Vi skal ikke ha mange ulike grupper i garderoben, smittevernsansvarlig har 
derfor ansvaret for å planlegge når vi sender gruppene dit

• Det samme gjelder kjelleren. Der må desinfisering være en del av planen etter at 
treningen er ferdig. Dette er gruppetreners ansvar

• Dersom treningen kan foregå ute skal vi tilstrebe å være ute (oppvarming/ Basis

• Gruppetrener har ansvar for at døra låses når sistemann er ute. Det kan delegeres, 
men det skal gjøres

• Utstyr skal desinfiseres etter trening (egne matter eller felles utstyr i hallen som 
hang-up stang, baller osv )

• Forlat hallen i ryddig tilstand. 



Landtrening

• Mest mulig tilstrebes å gjøres ute

• Korona-cup

• Økt fokus på allsidighet

• Hva kan vi bruke ekstra tid på nå, som vil 
skape bedre forutsetninger for prestasjon 
og mestring når vi er tilbake i bassenget?



Annet

• Kontaktflater vaskes av trenere etter morgentrening, 
og før første pulje på ettermiddag. 

• Foreldremøte: Puljevis og registrering av oppmøte 
med QR-koder

• Grupper på maks 20stk: ingen konsekvenser for våre 
grupper.

• Klarer vi å aktivisere like mange? 
- Ja, alle våre svømmere er under 19år.

• Smittevernsansvarlig (trener) på alle treninger

• Jevnlige ledermøter blant ansatte for å rette seg etter 
de stadig nye retningslinjer

• Vi anbefaler alle våre utøvere og foresatte å ta NIFs 
koronavettkurs ☺ kursbevis sendes til gruppetrener.



Hva tar vi med oss videre?

• Proaktivt tankesett – se muligheter!

• Økt allsidighetsfokus (landtrening og 
OpenWater)

• Bedre fokus på hygiene → friske og 
skadefrie svømmere → bedre langsiktig 
utvikling
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