
  
 

Roald Amundsen CUP 7.-8. Nov. 2020 
 
Mellominformasjon før stevnet:  
Kolbotn IL Svømming takker for alle påmeldte. Vi har hatt møte i RA CUP komiteen nå i kveld 29.10. og med 514 
påmeldte betyr dette at vi kommer opp mot rundt 550 deltagere og trenere. Taket er jo nå for et arrangement 200, som 
alle vet.  
 

Vi har diskutert alle mulige scenarier, men kommet til følgende: Vi avholder stevnet (bare så det er klart 😊)! Men vi må 

bygge om stevnet fra to (2), til tre (3) avdelinger. Vi kommer fortsatt kjøre jenter og gutter sammen, men med splitt på 
årsklasser. Vi må se på antall påmeldte hvordan de har fordelt seg (vi har ikke hele oversikten ennå), men det kommer 
bli endringer i tiden mellom øvelsene, det må utøverne være obs på. Vi ønsker prioritere approberte svømmere, og vil 
dermed flytte det rekruttstevnet til lørdag 14. November klokken 16:45. Vi beklager denne endringen.  
Dette betyr også at det blir nye starttidspunkter for de approberte svømmerne. Vi tror vi har dette klart mandag, og kan 
få meddelt ut tirsdag 3. november. Onsdag kveld 20:00 kaller vi til Teams møte (link her) der vi går igjennom detaljene 
for stevnet. Innsvømming kommer også måtte utgå, vi vil benytte tiden til at utøverne får svømme øvelser.  
 
COVID-19 FORHÅNDSREGLER:  
Det er høyere spredning av COVID-19 i samfunnet. Dette faktum har vi risikovurdert sammen med den muligheten for 
også å ikke avholde stevne. Vi mener dermed det er viktig barn og unge får en relativt normal arena og konkurrere på, 
og vil strekke oss langt for at utøverne får konkurrere. Men det betyr at vi må endre et par ting, og vi kommer måtte ha 
noen regler og følge for at vi alle skal føle oss trygge under konkurransen. Vi følger myndighetene og Norges 
Svømmeforbunds krav på stevnedagen samt 
 

1. Er man SYK; holder man seg hjemme. 
2. VASK hendene ofte 
3. Hold en (1) meters AVSTAND.  
4. Dommere, trenere, lagledere og arrangør - i prinsipp ønsker vi at alle over 18 år, benytter MUNNBIND fra 

man fra forlater bilen på gårdsplassen, til man er tilbake igjen. Unntak er startdommer og speaker.  
5. Utøverne er registrert via påmelding. Trenere og Lagledere via skjema. Vær påpasselig sende SKJEMAET i 

retur. Vi vil måtte ta stikkprøver.  
6. OPPVARMING ute, i hallflaten eller i den den tildelte sonen din klubb har fått.  
7. Opphold deg i den tildelte SONEN når du ikke svømmer  
8. Følg OPPMERKINGEN i hallen. Er du usikker, spør arrangør. Se kart side 2 og 3 her i oversikten.  

 
LOKALE KORONA REGLER 
I Nordre Follo kommune er det lokale hybrid regler som sier at det for utøvere og trenere tilhørende aktiviteten, gjelder 
de reglene som de har til hørende sin idrett (200).   
 
SPØRSMÅL 
Spørsmål kan rettes til stevneansvarlig Rune Årnes, +47 97973935, rune.arnes@gmail.com eller påmeldingsansvarlig 
Jostein Aure jostein.aure@gmail.com, + 47 99307248.  
 

Kolbotn Idrettslags Svømmegruppe ønsker alle svømmere, trenere, lagledere og dommere velkommen til Roald 
Amundsen Cup 2020 i Sofiemyrhallen! 
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