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Kort info om trening i basseng
Trening for barn til og med 19 år:
> Ingen syke skal møte på trening.
> Det skal praktiseres god hygiene. 
> Det kan være normal kontakt under aktiviteten.
> For utøvere på ungdomsskole og videregående alder skal det 

være 1m avstand i pauser og før/etter aktivitet. 
> Aktiviteter skal gjennomføres i grupper på maksimalt 20 

personer (inkludert instruktører/trenerer). 
> Det skal være faste treningsgrupper.
> Opplæring: Det kan gjennomføres normal opplæring for barn. 

For nivåer der det er behov for at instruktør over 20 år er i 
nærkontakt med barn pga. sikkerhet, skal denne 
nærkontakten begrenses til det mest nødvendige.

Viktig å lese koronavettreglene, smittevern for idrett, og 
regler for svømmeanlegg fra FHI og Smittevernveileder for 
bade og svømmeanlegg

> Det skal være en smittevernansvarlig tilstede under trening. 
> Klubben må ha oversikt over hvem som er på trening til 

enhver tid.
> Klubbene må også forholde seg til regler fra anleggseier og 

kommune, spesielt med tanke på hygienetiltak, og bruk av 
dusj og garderober. 

> Husk at kommunen kan ha strengere regler enn NSF som 
klubben må forholde seg til. 

Trening for voksne fra 20 år:
> Ingen syke skal møte på trening.
> Det skal praktiseres god hygiene. 
> Aktiviteten må tilrettelegges slik at det kan opprettholdes 

minimum 1m avstand mellom personene til enhver tid, også 
ved pauser. 

> Idretter som krever nærkontakt under aktiviteten, eks. 
vannpolo og synkronsvømming kan man avvike fra 1m kravet 
under selve aktiviteten for region Øst.

> Aktiviteter skal gjennomføres i grupper på maksimalt 20 
personer (inkludert instruktører/trenerer). 

https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-organiserte-fritidsaktiviteter/
https://badparkidrett.no/wp-content/uploads/2020/05/Smittevernveileder-for-bade-og-sv%C3%B8mmeanlegg-1.pdf


Om dette dokumentet
> Her kommer forslag til organisering i basseng.
> For barn og ungdom til og med 19år, så kan det være normal kontakt under aktiviteten, i grupper opp til 20 personer, og de 

samme personene i den gruppen. 
> For voksne må det være 1m avstand mellom hverandre til enhver tid, og i grupper på opptil 20 personer. Vannpolo og 

synkronsvømming kan avvike fra 1m krav under selve aktiviteten. 

> Det skal være 1m avstand i kø, før og etter aktivitet. 
> Det er også egne regler for bruk av garderober og dusj som utøvere og trenere må forholde seg til. 

> Les derfor kommentarer på hvert bilde, om det er for voksne, for ulike grupper, eller for barn/ungdom. 
> Det er også opp til hver enkelt klubb, og størrelse på anlegg på hvordan dette kan organiseres. Klubb må følge 

koronavettreglene til Norges Svømmeforbund, men organisering kan være ulik ut fra bassengtype og størrelse, samt regler 
fra kommune og anleggseier. 

> Følgende oppsett er kun forslag. 



Svømmetrening voksne 
og ungdom sammen

> 50/25m basseng, 8 baner
> 1 grupper med 8 utøvere over 20 år, 1 trener: 4 i 

hver bane, der 2 har «base» på hver sin side av 
bassenget. Alltid 1m avstand.  

> 1 gruppe med 19 utøvere, 1 trener: 4 voksne 
over 20 år som ligger 2 i hver bane og har alltid 
1m avstand. 15 ungdommer som ligger 3-4 i 
hver bane. 

> Personer under 20 år kan ligge i samme bane 
som de på over 20 år, men da må alle holde 1m 
avstand til en hver tid, også de under 20 år. 

2 meter

1 meter



Trening og utstyr
> Ha avstand mellom sekker og utstyr.

> Utstyr kan være på kanten, men pass 
på å ha avstand mellom hver persons 
utstyr. Personlig utstyr kan ikke deles. 

> Husk god håndhygiene før og etter 
trening. 

2 meter

1 meter

1 meter



Svømmetrening for voksne

> 50/25m basseng, 8 baner
> 2 gruppe med 16 utøvere, 2 trenere
> Kun 2 utøvere som har «base» på samme 

side av kanten, maks 4 utøvere i banen.
> 1 smittevernansvarlig
> Alltid ha 1meter mellom hverandre ved 

pause på kanten

2 meter

1 meter



Svømmetrening ulike nivåer –barn og ungdom
> 25m basseng, 6 baner
> 2 grupper: 

> 1 gruppe med 16 utøvere på 19 år eller yngre som svømmer hele lengden, 1 trener. Her er de fire i hver bane. 
> 2 grupper med 8 utøvere som svømmer halve lengden, 2 trenere
> 1 smittevernansvarlig

2 meter

1 meter



Svømmeopplæring begynnernivå
> 5 grupper med 4 utøvere, 1 instruktør
> Nærkontakt med barnet pga. sikkerhet skal begrenses til det mest nødvendige, 
> Oppfordre til øvelser som krever minst mulig bruk av nærkontakt med voksen, eks. parøvelser mellom barna.  
> 1 smittevernansvarlig

1 meter

1 meter



Svømmeopplæring videregående nivå eller 
svømmetrening for rekrutter. Alle under 19 år. 

> 25m basseng, 6 baner
> 3 grupper: 

> 2 grupper der 8 utøvere 
svømmer halve lengden, 1 
instruktør/trener

> 2 gruppe med 5 utøvere som 
svømmer hele lengden, 1 
instruktører/trenerer for hver 
gruppe. 5 i hver bane. 

> Base på hver sin side av 
bassenget

> 1 smittevernansvarlig

2 meter

1 meter



Svømmetrening ulike nivåer

> 50m basseng, 10 baner
> 5 grupper:

> 1 grupper med 8 barn som svømmer 
halve lengden (25m), 1 trenerer. 4 i hver 
bane. 

> 1 gruppe med 4 barn som svømmer ¼ av 
lengden (12,5m), 1 trener. 2 i hver bane.

> 1 gruppe opplæring med 4 barn, 1 
instruktør

> 1 gruppe med 16 ungdommer under 20 
år, 4 i hver bane , 1 trener. 

> 1 gruppe med 12 utøvere der 4 utøvere 
over 20 år og 8 utøvere under 20 år: De 
over 20 år ligger 2 i hver bane og holder 
1m avstand, de under 20 år ligger 4 i 
hver bane. 1 trener.

> 1 smittevernansvarlig
2 meter
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Stuptrening + svømmetrening
> Basseng med stupetårn på dyp side av bassenget, svømmetrening/opplæring på 

grunn side av bassenget
> 4 grupper i bassenget: 

> 1 gruppe med 7 stupere + 1 trener på 1m brett
> 1 gruppe med 7 stupere + 1 trener på 3m brett/tårn
> 1 gruppe svømmetrening, 12 barn 1 trener
> 1 gruppe svømmeopplæring, 4 utøvere,1 instruktør
> 1 smittevernansvarlig
> Alltid ha 1meter mellom hverandre i kø
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Stuptrening
> Basseng som er dypt over hele, eks. stort stupbasseng.
> 4 grupper i bassenget: 

> 1 gruppe med 7 stupere + 1 trener på 1m brett
> 1 gruppe med 7 stupere + 1 trener på 3m brett/tårn
> 2 grupper med 7 stupere som trener hopp/stup fra kant, 1-2 trenere. 

Eks. stupskole trening. 1 smittevernansvarlig
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Vannpolotrening
> Dette er treninger der det jobbes med vannpolo tekniske øvelser. Ved svømmetrening organiseres det som eksemplene for svømmetrening. 
> 2 grupper:

> 1 gruppe med 8 barn og 1 trener, der utøverne kan spille normalt. 
> 1 gruppe med 10 voksne og 1 trener, de kan spille normalt under selve treningen. Må ha 1m avstand mellom hverandre i pauser og før og etter 

trening. 
> Det er også mulig at utøvere over og under 20 år i region Øst trener sammen som normalt (ikke i adskilte grupper) under selve treningen, men 

alle må ha 1m avstand mellom hverandre i pauser og før og etter trening. 
> 1 smittevernansvarlig

1 meter

Mål

Mål



Synkronsvømming
> Dette er treninger der det jobbes med synkron tekniske øvelser. Ved svømmetrening organiseres det som eksemplene for svømmetrening. 
> 3 grupper:

> 1 gruppe, 8 voksne over 20 år og 1 trener, der utøvere kan trene normal under selve treningen. Må ha 1m avstand i pauser og før/etter trening. 
> Det er også mulig at utøvere over og under 20 år i region Øst trener sammen som normalt (ikke i adskilte grupper) under selve treningen, men alle må 

ha 1m avstand mellom hverandre i pauser og før og etter trening. 
> 2 grupper med 6 barn og 1 trener, der utøverne kan trene normalt. 
> 1 smittevernansvarlig 

1 meter

1 meter


