
Smittevern på trening og kurs 

 

  
Vestbyen IL Svømming 

 
Kjære medlem og foresatt i Vestbyen Svømming 
 
Vi ønsker å ha det trygt og gøy på kurs og trening i bassenget. For å være best mulig rustet 
i disse koronatider er det derfor en del forholdsregler vi må ta: 
 
Før du skal på kurs eller trening: 

• Er du syk skal du ikke møte opp på trening eller kurs. 
 
Generell informasjon når du er i svømmehallen: 

• Husk generell god hånd- og hostehygiene. 

• Hold god avstand – minst 1 meter – til andre både i garderobe, rundt bassenget 
og ellers i anlegget. 

• Det er ikke lov å spise mat i anlegget (hverken garderobe, svømmehall eller 
gangen utenfor) 

• Det er viktig å høre på instruktør og trener og følge den informasjonen som gis. 
 
Når du kommer til svømmehallen: 

• Alle skal komme presist til sitt kurs eller trening, ikke møt mye før.  

• Alle foreldre bes registrere seg ved inngangen til Husebyhallen enten på liste eller 
via QR-kode. Svømmere blir registrert av instruktør/trener 

 
I garderoben 

• Hold god avstand, og ikke bland klær og håndduk med andre. 

• Alle dusjer som vanlig både før og etter kurs/trening. 

• Ikke opphold deg lenger enn nødvendig i dusjsonen eller garderoben 
 
I svømmehallen:  

• Hold orden på personlig utstyr og drikkeflasker – disse må ikke deles med andre. 

• Følg beskjeder gitt av trener/instruktør 

• Under trening – prøv å holde avstand der det er mulig, særlig når dere får 
beskjeder. 

• Hvis du må på do så husk å vask hender 

 

  
 
Foresatte som er med kursbarn: 

• Hvis barnet ditt har behov for hjelp i garderoben eller at du er tilstede under 
kurset er det greit at EN voksen følger barnet. 

• Hold god avstand i garderoben – prøv å være smidig og rask i garderoben. 

• I svømmehallen må dere benytte anviste plasser/stoler ved det lille bassenget 

• Husk god avstand – minst 1 meter – og god håndhygiene (sprit dispensere i 
hallen)  
 

• Hvis det ikke er behov for at du er i garderobe/hall så bruk gjerne kurs/treningstid 
til å ta en spasertur i nærområdet. Jo færre som sitter innendørs og venter jo 
bedre. 
 

Etter kurs/trening: 

• Dusj etter trening/kurs 

• Vær rask i garderoben 

• Forlat hallen så snart du er ferdig 
 
 
For mer informasjon: 

• Norges Svømmeforbund sine koronavettregler.  
 

• Vi oppfordrer alle til å gjennomføre Idrettens Koronavettkurs. 
 

 
 

Takk for at dere setter dere godt inn i våre regler og rutiner! 
Sammen skaper vi trygg og morsom trening.  
 
Hilsen 
Vestbyen Svømming 
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https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/
https://svomming.no/nyheter/sterk-oppfordring-ta-idrettens-koronavettkurs/

