
 

NOTAT 

Tema Gjenåpning av Husebybadet under Koronapandemien  
- oppdatert 

Dato 02.06.2020 

Til Idrettsrådet i Trondheim 

Fra Trondheim kommune IF/IPS v Hanne Arnesen 

 

Det vises til gjenåpning av svømmebasseng for organisert aktivitet og fordelingsmøtet som ble             
avholdt fredag 29. mai. Kommunen ble bedt om å se på muligheten for utvidet åpning utover                
den skisserte rammen. 
 
Det er gjennomført vurderinger og drøftingsmøte for å øke rammen. Resultatet er ekstra             
treningstid per kveld, og utvidet antall uker. Det er fortsatt satt av 30 minutter mellom               
rammetidene. Rammen er satt opp slik at man unngår sammenfallende tidspunkter med            
idrettshallen i anlegget, mtp konflikter ved inn- og utgang. 
 
Koronavettregler for Husebyabadet er oppdatert. Den største endringen er at garderobene kan            
brukes samt at størrelsen på treningsgruppen ikke lengre er satt til to utøvere per bane, ref.                
endringer fra FHI den 29. mai. 
 
 
Ramme for organisert aktivitet 
 
Periode Uke 23 - 27 (t.o.m. tirsdag 30. juni) + uke 32 og 33 

Dager Mandag - fredag 

Ramme: Kl. 09.00 - kl. 21.00 (kl. 18.30 i uke 23) 

 

Klokkeslett Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 

09.00-11.00 Svømmeklubb Heimdal vgs 
(09.00-11.15) 

Svømmeklubb Heimdal vgs 
(09.00-11.15) 

Svømmeklubb 

11.30-13.30 Svømmeklubb Svømmeklubb Svømmeklubb Svømmeklubb Svømmeklubb 

14.00-16.00 Svømmeklubb Svømmeklubb Svømmeklubb Svømmeklubb Svømmeklubb 

16.30-18.30 Vestbyen Klæbu IL Vestbyen Kattem Vestbyen 

19.00-21.00* Svømmeklubb Svømmeklubb Svømmeklubb Svømmeklubb Svømmeklubb 

* F.o.m 8. juni 
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Uke 28, 29, 30, og 32 er anlegget planlagt stengt grunnet ferieavvikling.  
 
Med forbehold om endringer i retningslinjer fra FHI (smittevernregler for svømme- og            
badeanlegg). Vi vektlegger at forutsetningene for publikumsbad fortsatt ikke er kjent, og at dette              
vil kunne påvirke den oppsatte tiden - dersom det blir slik at badet skal åpnes for publikum. Ved                  
eventuell åpning av publikumsbad, vil vi se på muligheten til å tilby svømmeklubbene tilpasset              
treningstid. 
 

 

Koronavettregler Huseby 
 

● Trener/lagleder må sørge for at aktiviteten gjennomføres i tråd med helsemyndighetenes 

anbefalinger, Norges idrettsforbund sine fellesidrettslige anbefalinger og særforbundenes 

koronavettregler. 

 

● Anlegget holdes låst, og betjeningen sørger for å slippe inn treningsgruppene. En gruppe må forlate 

bygget før ny gruppe kan slippes inn. 

● Vær nøye med oppmøtetidspunkt og forlat anlegget så raskt som mulig etter endt trening. 

● Ingen skal gå inn i anlegget uten betjening til stede ved inngangen. 

● Bord med informasjon, håndsprit og loggbok finnes ved inngangen. Lagleder/trener er ansvarlig for 

at alle oppmøtte er registrert mtp smittesporing. 

● Hender skal vaskes ved inn- og utgang. 

● Drikkeflasker fylles opp hjemme. 

● Vennligst hold god avstand til betjeningen. 

● Unngå å ta unødvendig på anleggets inventar. 

● Vis hensyn og god fornøyelse! 

 

 

SVØMMEHALL 

● Bruk av garderober: annet hvert skap og annenhver dusj er stengt. Trener/lagleder må sørge 
for at avstand mellom utøverne ivaretas. 
 

 

IDRETTSHALL 

● Garderober er ikke tilgjengelig. 

● Toaletter i korridor ved tribunen er tilgjengelig. 

● Treningsgruppen må selv sørge for renhold av utstyr før, under og etter trening i henhold til 

særidrettens retningslinjer. Treningsgruppen er selv ansvarlig for å medbringe utstyr 

(antibac) for slikt renhold. Hver treningsgruppe er ansvarlig for å rydde rengjort utstyr på 

plass etter bruk. 
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