
Status pr 9 mars 2020: 

Vi har alle via Norges svømmeforbunds (NSF) informasjonskanaler mottatt beskjeden om at stevnet skal 

gjennomføres, men uten publikum. 

Bergkameratene svømming har i tillegg hatt kontakt med Kongsberg kommunes kommuneoverlege, 

Frode   Hagen som lokalt er den øverste myndighet, og som gir råd i tillegg til Folkehelseinstituttets (FHI) 

sine  anbefalinger. Bergkameratene svømming har hatt tre møter og kontakt med overlegen fra 1. mars 

og frem til i dag 9. mars, og rådet er tydelig, «LÅMØ Sør kan arrangeres med de restriksjoner som NSF 

har  pålagt BK svømming som teknisk arrangør, og med tillegg for de råd som er gitt fra FHI». 

Kommuneoverlegen legger til, «at det er avgjørende at tilreisende klubber overholder at ingen som er 

 syke eller er i ferd med å bli syke møter opp på stevnet». BK svømming vil få beskjed av 

 kommuneoverlegen om det skulle blir gjort endring i vurderingen (for lokale forhold), men per nå er 

fortsatt status at arrangementet gjennomføres.   

BK svømming har laget en egen risikovurdering som fundament for hvordan man kan gjennomføre 

stevnet tatt forholdene i betraktning. I vedlegget til denne eposten vil dere se de tiltakene BK svømming 

 vil etterleve under gjennomføringen av stevnet for å redusere potensielle smitte av corona (C-19) virus i 

 løpet av stevnet. I korte trekk handler dette om å spre/separere menneskene på stevnet så mye som 

mulig, sørge for god hygiene, og respektere at man har det normale med antall trenere og lagledere 

inne i selve svømmehallen. 

Dette innebærer at svømmere som har svømt tar seg ut av svømmebassengarealet og garderobene. Det 

samme gjelder for lagledere/trenere, når de har fulgt sine svømmere. Når det kommer til 11-åringene 

må vi utvise skjønn, da det er noen som mestrer å gå inn i hallen alene, mens andre trenger foresattes 

bistand. BK svømming vil tre inn for å regulere omfanget av lagledere/trenere, hvis BK svømming 

observerer at retningslinjene ikke blir etterfulgt, og ber samtidig om forståelse og respekt for dette. 

Vi har lagt opp til at et område i svømmehallens 3. etasje (avgrenset med vinduer til svømmehallen) 

hvor foresatte på rullering kan se sitt barn/ungdom svømme sitt heat, og så forlate dette området. BK 

svømming vil etterse dette området, slik at retningslinjen også her blir overholdt. 

Dette er en situasjon som ikke er ønsket av noen involverte arrangører og deltakende klubber, men vi 

må sammen gjøre det beste ut av situasjonen. Vi skal sammen veie folkehelse og smittefare opp mot 

ungdommenes glade forventinger til å delta i et landsdelsmesterskap. 

Med dette ønsker vi dere alle fortsatt velkommen til Kongsberg, Bergkameratene svømmeklubb og 

LÅMØ Sør 2020! 


