
 

Stevneinfo Fjordsvøm 2020 

 

 

Sandefjord 10.10.2020 

 

Kjære alle svømmere og trenere som skal delta på Fjordsvøm 2020 

 

Dette blir ett spesielt stevne. Vi har begrensninger i hallen og da vi arrangerer dette stevnet først og fremst 
for alle utøvere, blir det færre voksne i hallen. Vi har forsøkt å skissere ett stevne der vi ivaretar gjeldene 
regelverk samtidig som vi vil fokusere på å lage en god konkurranse for utøverne våre.  

Under Fjordsvøm må vi følge alle de retningslinjene som er satt for idrettsarrangement. Vi ber alle lese 
Koronavettregelene på NSF sine sider og spesielt regelverket for konkurranser; 
https://svomming.no/nyheter/norges-svommeforbunds-koronavettregler/ 

 

Publikum vil ikke ha adgang til hallen på Fjordsvøm 

 

VIKTIG 
Under Fjordsvøm må 1 meters regelen overholdes, da det blir deltakelse utover kretsgrensene. 
Sandefjord Svømmeklubb har kjøpt inn munnbind, engangshansker og handsprit. Vaktene vil dele ut ved 
behov. 

 
Verd å merke seg 
 

•   Alle klubbene må huske å sende oss bostedskommune og telefonnr til hver enkelt i fallsmittesporing. 
•   Er noen syke, kan de ikke møte. 
•   Det blir salg av emballert mat i kafeteriaen og vår klubbtøyleverandør XO sport vil stille med stand. 
•   Vi ettersender premiekort og premier samlet til hver klubb. 
•     

 

Vakter 
Det blir egne vakter på stevnet. Disse vil bli lett synlige enten med blå SaS T-skjorter evt med gul vest 
utenpå (hvis kaldt ute). Dere finner vaktene ved: 

Inngang/ute:  
Svømmerne vil få utlevert kort til skap ved inngangsregistrering mot et depositum 
For å unngå at det blir for mange utøvere i hallen til enhver tid, vil vi for hver økt slippe inn 
svømmerne som skal svømme tidligst i økten.  
Svømmere som skal i gang noe senere, vil bli sluppet inn noe senere. 
Resepsjonen:  
Vaktene i resepsjonen vil hjelpe svømmerne med informasjon og avklare spørsmål.  
Vaktene vil også sikre at ikke for mange går inn i garderobene samtidig.  
Etter svømmingen vil vaktene i resepsjonen samle inn nøkkelkort. 
Mellom hall og inn til garderobene:  
Det skal ikke være mer enn ca 20 personer i hver garderobe. Blir det mange som vil ut i dusjen 
samtidig, må noen vente i hallen til det blir ledig plass.  
Vakt i hallen:  
Det blir også en vakt i hallen som vil kunne svare på spørsmål og vise svømmerne til sine 
tribuneplasser.  
 
 
 



 

Mat og drikke i hallen 
D blir ikke anledning til å stikke ut i økten for å handle mat. Skal dere ha noe å drikke eller spise, må 
dere kjøpe dette eller fylle opp drikkeflaskene før dere går inn. 

 
Parkering 

Parkering vil være på anviste plasser før man kommer opp til selve hallen, husk at det ikke er tillatt å 
parkere på området rundt selve hallen. 

  
Svømmere 
 Gå inn i hallen så tett som mulig opp mot første svømmetid. 

Sett av utesko i gangen FØR du går inn i garderobene. 
 Nøkkelkort får du ved inngangsregistrering. 

Oppholde deg i garderoben så kort tid som mulig, dusj uten badetøy, gå inn i hallen så fort du er klar. 
Bagger og klær skal låses inn i garderobeskapet og IKKE tas med inn i hallen. Det du tar med inn i 
hallen skal være så lite som mulig. 

 Finn din klubb inne i hallen og sett deg sammen med dem 
Unngå unødvendig løping eller aktivitet inne i hallen, oppholde seg sammen med din gruppe. Også i 
gruppen skal det 1m’s grensen overholdes. 
Bruk toaletter i tilknytning til garderoben 
Etter å ha svømt dine øvelser, kan svømmeren gå i dusjen og gjøres seg ferdig i garderoben. 
Det skal kun være maksimalt 20 personer i garderoben til enhver tid. 
 
Når svømmeren er registrert inn i hallen på sin økt, kan svømmeren ikke gå ut før alle øvelsene er 
gjennomført. 
 

Informasjon 
 Informasjon finnes ved inngang, i salgsboden eller snakk med en vakt. 
 
Oppfølging 

Skulle dere i etterkant av stevnet oppdage at en av svømmerne har blitt påvist Corona, må dere 
melde fra til Sandefjord Svømmeklubb umiddelbart. 
 

 
Vi gleder oss til å se dere alle her. Det blir litt ekstra å huske på, men informerer dere utøverne godt på 
forhånd og vi alle gjør vårt beste, skal dette bli ett minnerikt stevne. 
 
 
 
 
Hilsen 
Arrangements komiteen i Sandefjord V/ Gisle Baugerød (90534172) 


