
 

Velkommen til NM Ungdom 2020 

Først et par viktige og overordnede anbefalinger fra FHI og NSF: 

Alle har ansvar for å følge de anbefalte smitteverntiltakene under covid-19-utbruddet.  

De tre hovedprinsippene for å bremse smittespredning er:  

1. Syke personer skal holde seg hjemme  

2. God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold  

3. Holde minst en meters avstand og redusere kontakt mellom personer  

Personer som ikke får delta i eller fysisk tilrettelegge for aktiviteter:  

• Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer 
på luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt allmenntilstand.  

• Personer som ikke følger de instruksjoner idrettslaget gir for utøvelse av aktiviteten  

Idrettens Koronavettkurs  

Idrettens Koronavettkurs er et e-kurs om koronavett for alle utøvere på 13 år og eldre, og for 
foresatte på utøvere opp til og med 12 år.  

Norges Svømmeforbund anbefaler sterkt at alle utøvere over 13år tar Idrettens  

Koronavettkurs. 

NSF anbefaler alle å gjennomføre kurset snarest mulig. Deltakere som skal delta på en 
konkurranse bør du ta kurset før konkurransen starter.  

PRAKTISK INFO TIL NM UNGDOM 2020: 

Dommere 
Vi trenger fortsatt flere dommere til mesterskapet. Ta direkte kontakt med Merete Eriksen på 
merete.eriksen@pwc.com om dere har mulighet til å stille med dommere.  

 

Smittevern 

Alle klubber må levere inn smittevernslister før mesterskapet. Listene oppbevares 10 dager 
etter mesterskapets slutt, før de makuleres. Vi må overholde FHIs krav om maksimalt antall 
deltakere (utøvere og trenere/lagleder) på 200 personer. Av denne grunn har vi satt opp 
innsvømming i 3 puljer.  Puljene er de samme gjennom hele mesterskapet. Dette blir en 
rullering for å kunne opprettholde 1m avstand i buss, garderobe og i baner. Vi skulle gjerne ha 
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sett at utøverne kunne ha lenger innsvøming og at de slapp denne rulleringen, men vi tar 
smittevern seriøst og må prioritere dette.  

Alle som tar buss MÅ ha på munnbind (dette medbringes av den enkelte). 

Smittevernansvarlig hos deltakende klubber  

Hver av de påmeldte klubbene skal ha sin egen smittevernansvarlig med på arrangementet. 
Denne personen skal sørge for at klubbens egne deltakere følger smittevernregler underveis i 
konkurransen. Klubbenes smittevernansvarlig kan være en lagleder/trener. Ved mistanke eller 
luftsveissymptomer skal koronatlf (46907899) kontaktes, og der vil det avtales testing. Det 
skal være god kapasitet på testing, men forbehold om ventetid kan forekomme. Testresultat 
vil foreligge normalt etter 1 til 2 dager. Dersom isolasjon er nødvendig vil kommunen være 
pålagt å finne løsninger til den rammede. Vi påpeker at hovedansvaret for å sende en 
utøver til et stevne ligger hos den tilreisende klubb. Det betyr at det kan forekomme 
uforutsette situasjoner som bør tenkes gjennom dersom en smittesituasjon oppstår. Arrangør i 
samsvar med NSF opplyser herunder at hovedansvar i forhold til slike tilfeller tilfaller de 
tilreisende klubbene. Men kommunen plikter seg altså til å finne løsninger dersom 
smittetilfelle skulle forekomme. Arrangør har vært i samtale med kommuneoverlege og NSF. 
 

1m avstand  

Det er viktig at vi prøver å opprettholde 1m avstand, også innad i klubbene. Dette er det viktig 
at trener/lagleder/smittevernsansvarlig følger opp. Ungdommene kan være ”stille” smittet, så 
avstand er viktig! 

På hotellene skal ikke utøverne ta heis pga avstandsregel.  

I innbydelsen står det at det kun er tillatt med 1 trener/lagleder per 10 svømmere. Vi ser av 
antall påmeldte at vi kan tilby 1 voksen per klubb ved gutteøktene, men 2 voksne per klubb på 
jenteøktene. I tillegg vil èn ledsager per parasvømmer være tillatt.  

TORSDAG 15.10 

Det blir ikke arrangert innsvømming i regi av Tromsø SK. Ved infomøtet ble det oppfordret 
til at ingen klubber skulle ha innsvømming, da det ikke vil være plass til alle. Da blir det likt 
for alle. 

 
Stevnekontoret vil være på Thon Hotel Tromsø torsdags ettermiddag fra klokken 1700-2200. 
Akkrediteringskortene leveres ut her, og vi ønsker at en person per klubb kommer og henter 
kortene samlet for klubben. For de av dere som ankommer Tromsø sent på fredag eller lørdag, 
kan dere hente akkrediteringskortene på stevnekontoret i Tromsøbadet i 2.etg. For å få mest 
mulig flyt i innsvømmingsrulleringen, ønsker vi at så mange som mulig henter kortene på 
torsdag. Dere kan også hente akkrediteringskort for andre klubber etter avtale.  
 
Minner om at  LAGLEDERMØTE gjennomføres digitalt på Zoom TORSDAG 15.9 kl 
19-20!  
 



Lagledermøte UM - torsdag 15. oktober kl. 19.00 
Delta på 
møtet: https://uit.zoom.us/j/67658305891?pwd=bXJWelhaSGhBNWkwRFhVN3ZaQlk3dz09 
 
Møte ID: 676 5830 5891 
Passord: 565146 
 
 
Hvis dere har problemer med å logge inn, kontakt Karin Eilertsen  tlf. 90 54 95 46. 
 
FREDAG 16.10 
Alle klubber er delt inn i en pulje (samme pulje for hele mesterskapet), se oversikt under. 
 
Klubbene møter opp til oppsatt tid for innsvømming ved Tromsøbadet. For de av dere som 
har bestilt busstransport, se oversikt over oppmøte ved Prostneset for avgang. Bussen venter 
ikke, så møt opp i tide.  

Innsvømmingen vil foregå i oppgitte baner og tidspunkt (se liste under). 

Se tabell for pulje og banefordeling innsvømming. Som dere ser må samtlige puljer opp på 
tribunen etter innsvømming før de går i garderoben. Dette er for å unngå trengsel i 
garderoben/dusjene, slik at 1m avstand kan opprettholdes. Vi anbefaler at alle setter sekk/bag 
på tribune før innsvømmingen. 

Enkelte klubber må dele bane til innsvømming. Vi har tilstrebet og ha ca 4 personer i hver 
bane. Vi har lagt opp til at samtlige klubber får svømme inn i konkurransebassenget. 

Det vil være oppmerket område på tribunene for hver klubb.  

Utsvømming 

Det vil kun gis anledning til utsvømming rett etter 400m og 800m heat (2 i hver bane). 
Utsvømming foregår da mens det pågående heatet går. Det er dessverre ikke kapasitet til mer 
utsvømming pga koronatiltak/restriksjoner  

I dusj og garderobe må det tilstrebes å holde 1 m avstand til andre gjester. Det vil være 
garderobe- og dusjvakter som følger opp dette. Vi ønsker minst mulig aktivitet inn og ut av 
garderobene gjennom mesterskapet. 

Medaljeseremoni foregår etter hver øvelse.  

Det blir ingen vanlig defilering, men en digital defilering i forbindelse med 
åpningsseremoniene.  

 
Mellom 1. øktene og 2.øktene 
 
Mellom øktene må alle ut fra tribunen fordi vi må vaske mellom øktene. Dette vil gå 
forholdsvis raskt, men det er viktig at alle forlater tribunen. Det vil kun være mulig å 
bytte for eksempel voksne som representerer klubbene mellom øktene.  
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Innsvømming: Puljer og banefordeling alle økter jenter: 
 
Klubb Pulje 1 Bane Pulje2 Bane Pulje3 Bane 
Asker SK x 0         
Bergen SC x 1         
Bergensvømmerne x 2         
Bryne SK x 3         
BS Arna x 4         
BS Delfana x 4         
BS Åstveit x 4         
Bærumsvømmerne x 5         
Frisinn SK x 5         
Glitre SK/BK x 6         
Glitre SK/MSK x 6         
Hamal IL         x 3 
Haugesund SK x 7         
Karasjok SK x 9         
Karmøy SK x 8         
Klepp SSK     x 0     
Kongstensvømmerne         x 0 
Lambertseter SK         x 1 og 2 
Larvik SK         x   
Lørenskog/Rælingen x 9         
Molde SLK         x 8 
OI Svømming     x 6 og 7     
Os SK     x 9     
Poseidon     x 9     
Randaberg IL     x 1     
Sandefjord SK         x 9 
Sandnes SSLK         x 3 og 4  
SK Speed         x 5 
SK Team Sør MSK     x 9     
SK Team Sør VSLK     x 9     
Sortland SLK     x 4     

Stavanger SK     x 
1, 2 og 

3     
Triton Lillestrøm     x 8     
Tromsø SK     x 4     
Tønsberg SK         x 9 
Ullensakersvømmerne     x 5     
Varodd SK         x 8 
Vestkantsvømmerne         x 6 
Vågsbygd SLK         x 8 
Aalesund SLK         x 8 
Ås IL         x 7 



Innsvømming: Puljer og banefordeling alle økter gutter: 
 
Klubb Pulje 1 Bane Pulje2 Bane Pulje3 Bane 
Asker SK x 0 og 1         
Bergen SC x 2         
Bergen SLK x 3         
Bryne SK x 3         
BS Åstveit x 4         
Bærumsvømmerne x 5 og 6         
Delfana  x 4         
Egersund SK x 4         
Eid SK x 7         
Eidsvoll SK x 7         
Fauske SK x 8         
Finnsnes SK x 8         
Frisinn SK x 9         
Førde IL x 9         
Glitre SK/NESK     x 6     
Glitre SK/RSK     x 6     
Hamar IL x 0 og 1         
Haugesund SK x 7         
Karasjok SK x 8         
Karmøy SK     x 3     
Kongstensvømmerne     x 0     
Lambertseter SK     x 4 og 5     
Larvik SK     x 4     
Lørenskog/Rælingen     x 7     
Malvik IL     x 7     
Molde SLK     x 6     
Mysen SK     x 8     
OI Svømming     x 8 og 9     
Poseidon     x 2     
Rana SK     x 2     
Sandefjord SK         x 1 
Sandnes SSLK         x 2 
Sarpsborg IL         x 7 
SK Speed     x 0 og 1     
SK Team Sør FSK         x 6 
SK Team Sør GSK         x 6 
SK Team Sør MSK         x 6 
SK Team Sør VSLK         x 6 
Stavanger SK         x 4 og 5 
Stord Symjing         x 0 
Sunndal SLK         x 4 
Triton Lillestrøm         x 7 



Tromsø SK         x 7 og 8 
Trondhjems SLK         x 0 
Tverlandet IL         x 9 
Tønsberg SK         x 9 
Ullensakersvømmerne         x 3 
Verdal SK         x 9 
Vestkantsvømmerne         x 9 
Ås IL         x 9 

 
 
 
 
 
 
 
Bussavgang og rullering innsvømming 
Dag/økt Pulje Bussavgang Garderobe Innsvøm Tribune Garderobe 
Fre/ økt1 1 06:15 06:30-06:50 06:50-07:10 07:10-07:30 07:30-07:50 
Fre/ økt1 2 06:35 06:50-07:10 07:10-07:30 07:30-07:50 07:50-08:10 
Fre/ økt1 3 06:55 07:10-07:30 07:30-07:50 07:50-08:10 08:10-08:30 
         
Fre/ økt2 1 11:30 11:45-12:05 12:05-12:25 12:25-12:45 12:45-13:05 
Fre/ økt2 2 11:50 12:05-12:25 12:25-12:45 12:45-13:05 13:05-13:25 
Fre/ økt2 3 12:10 12:25-12:45 12:45-13:05 13:05-13:25 13:25-13:45 
         
Lør/ økt1 1 06:40 06:55-07:15 07:15-07:35 07:35-07:55 07:55-08:15 
Lør/ økt1 2 06:55 07:15-07:35 07:35-07:55 07:55-08:15 08:15-08:25 
Lør/ økt1 3 07:20 07:35-07:55 07:55-08:15 08:15-08:25 08:25-08:45 
         
Lør/ økt2 1 11:35 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 12:50-13:10 
Lør/ økt2 2 11:55 12:10-12:30 12:30-12:50 12:50-13:10 13:10-13:30 
Lør/ økt2 3 12:15 12:30-12:50 12:50-13:10 13:10-13:30 13:30-13:50 
         
Søn/ økt1 1 06:40 06:55-07:15 07:15-07:35 07:35-07:55 07:55-08:15 
Søn/ økt1 2 06:55 07:15-07:35 07:35-07:55 07:55-08:15 08:15-08:25 
Søn/ økt1 3 07:20 07:35-07:55 07:55-08:15 08:15-08:25 08:25-08:45 
         
Søn/ økt2 1 11:35 11:50-12:10 12:10-12:30 12:30-12:50 12:50-13:10 
Søn/ økt2 2 11:55 12:10-12:30 12:30-12:50 12:50-13:10 13:10-13:30 
Søn/ økt2 3 12:15 12:30-12:50 12:50-13:10 13:10-13:30 13:30-13:50 

 
 
 
 
 
 



Bussavganger retur 
fra Tromsøbadet til 
Prostneset     Buss 1 Buss 2 Buss 3 
Fredag etter 1.økt     11:00 11:15 11:30 
Fredag etter 2.økt     16:15 16:30 16:45 
Lørdag etter 1.økt     11:00 11:20 11:40 
Lørdag etter 2.økt     16:00 16:15 16:30 
Søndag etter 1.økt     10:30 10:45 11:00 
Søndag etter 2.økt     15:30 15:45 16:00 

 
Returbussene fra Tromsøbadet til Prostneset er ikke puljeinndelt. Vi oppfordrer 
svømmerne som er tidlig ferdige med svømmingen sin til å ta de tidligste bussene. De 
som svømmer i det siste heatet før økten er ferdig har ca 30minutter før bussen går. 


