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Smittevernstiltak under stevnet 
Stevnets smittevernsansvarlig: Dag Voll, dag@spera.asdag@spera.asdag@spera.asdag@spera.as            tlf. tlf. tlf. tlf. 95210265952102659521026595210265    

    
Deltagerklubbenes ansvar:Deltagerklubbenes ansvar:Deltagerklubbenes ansvar:Deltagerklubbenes ansvar:    

Alle som skal inn i svømmehallen må registreres på forhånd. I tillegg må hver klubb ha en smittevernansvarlig 

som er kontaktperson til mesterskapets smittevernansvarlig - som til enhver tid trenger oversikt over hvem som 

er og har vært inne i svømmehallen. Klubbens smittevernansvarlige sitt navn, mobilnummer og epost må følge 

påmeldingen, samt en liste over personer som trenger registrering. 

 

Deltagerklubbenes smittevernansvarlig er ansvarlig for følgende:Deltagerklubbenes smittevernansvarlig er ansvarlig for følgende:Deltagerklubbenes smittevernansvarlig er ansvarlig for følgende:Deltagerklubbenes smittevernansvarlig er ansvarlig for følgende:    

- Føre enkle oversiktslister over hvem fra deltagerklubben som til enhver tid oppholder seg innenfor 

arrangementsgrensen og kontaktinformasjon for alle deltagere mobilnr. til foresatte og trenere og 

eventuelt andre i bassenget. Lagres i 10 dager. 

- Påse at alle svømmere og øvrige deltakere er kjent med stevnets til enhver tid gjeldende 

smittevernplan. 

- Påse at ingen av klubbens oppmøtte er syke – Er du syk, hold deg hjemme til du er frisk igjen. 

- Være kontaktpunktet mellom deltagerklubben og arrangementets smittevernansvarlig i spørsmål i 

tilknytning til smittevern og overholdelse av smittevernregler. 

 

Hygieneregler under stevnet:Hygieneregler under stevnet:Hygieneregler under stevnet:Hygieneregler under stevnet:    

• Syke personer skal ikke være til stede – er du syk, hold deg hjemme til du er frisk igjen!  

• Hold minst 1 meters avstand – på land. Vi legger til rette, men det er ditt ansvar å følge opp. 

• God hygiene er svært viktig. Vaner som forebygger smitte (utarbeidet av FHI): - Papirlommetørkle: 

foran munn og nese beskytter andre når du hoster eller nyser. Kast lommetørkleet etter bruk. Vask så 

hendene. - Bruk albukroken: når du må hoste eller nyse og ikke har papirlommetørkle tilgjengelig. 

• Vask hendene: ofte og grundig, – Hånddesinfeksjon står fremme. 

Hvordan skal jeg opptre når jeg ankommer Verdal svømmehall: Hvordan skal jeg opptre når jeg ankommer Verdal svømmehall: Hvordan skal jeg opptre når jeg ankommer Verdal svømmehall: Hvordan skal jeg opptre når jeg ankommer Verdal svømmehall:     

• Alle deltakere og støtteressurser mottar et deltagerkort med halsbånd når de ankommer stevnet. Dette 

både ved inngang og utgang. Dette for at arrangøren skal ha kontroll på antallet og hvilke gjester som er 

inne i anlegget til enhver tid.   

• I foajeen står det antibac, som alle bør benytte seg av. Alternativt: ha med egen antibac og gni hendene 

godt! 

• Følg avstandsmarkeringer i gulvet – hold minst 1 meters avstand.  

• Garderober/dusjer: Det er laget soner i gulvet foran garderobeskapene – overhold disse. 

• Alle skal dusje uten tøy på og bruke såpe. Skyll godt av. 

• Ingen syke skal møte på stevnet, følg retningslinjene – kos dere og ha det gøy! 

Servering/kiosk:Servering/kiosk:Servering/kiosk:Servering/kiosk: 

Enkel servering gjennomføres i henhold til gjeldende smitevernregler. 

Deltagere kan ved påmelding bestille kuvertpakker for lunsj. 

 

PublikumPublikumPublikumPublikum:::: 

Verdal svømmeklubb jobber med å få til et tilfredsstillende arrangement for publikum. Vi ønsker at tilreisende 

skal få en opplevelse av stevnet, selv om bassenganlegget skulle være forbeholdt utøvere og trenere. Våre 

planer innebærer en adskilt publikumssone med videooverføring av konkurransene. FHI`s maksgrense på 200 

personer innendørs er likevel det vi må forholde oss til. Alle besøkende SKAL registrere seg ved inngang til 

bygget. Verdal svømmeklubb vil tilstrebe å informere nærmere om dette i epost til påmeldte klubber rett Verdal svømmeklubb vil tilstrebe å informere nærmere om dette i epost til påmeldte klubber rett Verdal svømmeklubb vil tilstrebe å informere nærmere om dette i epost til påmeldte klubber rett Verdal svømmeklubb vil tilstrebe å informere nærmere om dette i epost til påmeldte klubber rett 

etter påmeldingsfrisetter påmeldingsfrisetter påmeldingsfrisetter påmeldingsfristen.ten.ten.ten. 
 

Våre retningslinjer kan virke strenge og omfattende. Vi ønsker imidlertid bare å skape trygge rammer for idretten vi Våre retningslinjer kan virke strenge og omfattende. Vi ønsker imidlertid bare å skape trygge rammer for idretten vi Våre retningslinjer kan virke strenge og omfattende. Vi ønsker imidlertid bare å skape trygge rammer for idretten vi Våre retningslinjer kan virke strenge og omfattende. Vi ønsker imidlertid bare å skape trygge rammer for idretten vi 

elsker i den spesielle tiden vi er inne i. Dette innenfor elsker i den spesielle tiden vi er inne i. Dette innenfor elsker i den spesielle tiden vi er inne i. Dette innenfor elsker i den spesielle tiden vi er inne i. Dette innenfor til enhvertid gjeldendetil enhvertid gjeldendetil enhvertid gjeldendetil enhvertid gjeldende    rammer. Vi ønsker alle velkommen, og rammer. Vi ønsker alle velkommen, og rammer. Vi ønsker alle velkommen, og rammer. Vi ønsker alle velkommen, og 

kos dere under Verdal Open.kos dere under Verdal Open.kos dere under Verdal Open.kos dere under Verdal Open.    



Innbydelse til Verdal OpenInnbydelse til Verdal OpenInnbydelse til Verdal OpenInnbydelse til Verdal Open    2020202020202020    

    
Verdal Svømmeklubb har, med NSF`s godkjenning, gleden av å invitere til krets/regionstevnet        

Verdal OpenVerdal OpenVerdal OpenVerdal Open    i Verdal Svømmehall 7.-8. november 2020. Grunnet Covid-19-pandemien tar vi i år imot 

påmeldinger kun fra klubber som tilhører region MIDT. 

    

BassengetBassengetBassengetBassenget::::    25m x 6 baner, ferskvann og vanntemperatur ca. 28 ℃,  

bølgebrytende banetau. Stevnet arrangeres iht. NSFs lover og regler. Det 

benyttes helautomatisk tidtakersystem med innslagsplater og resultattavle. 

Victoria resultatsystem og livetiming. 

    

Klasseinndeling:Klasseinndeling:Klasseinndeling:Klasseinndeling:    Alle klasser fra 9 år (f. 2011) til senior. Alle født 2010 og 2011 rangeres 

alfabetisk. Stevnet er åpent for funksjonshemmede. 

Ingen stafetter. 

    

Påmelding: Påmelding: Påmelding: Påmelding:     Senest innen 28. oktober 2020 kl. 24.00.  

Vi tar imot påmeldinger i uni_p. filformat.  

Ber om at dere navngir filene slik:  

«KLUBBNAVN_UNI_p.txt» for påmeldingsfil. 

Påmelding skal sendes Påmelding skal sendes Påmelding skal sendes Påmelding skal sendes samlet for hver klubbsamlet for hver klubbsamlet for hver klubbsamlet for hver klubb    til epostadresse: til epostadresse: til epostadresse: til epostadresse: 

odho@verdal.kommune.noodho@verdal.kommune.noodho@verdal.kommune.noodho@verdal.kommune.no        

Strykninger godtas i forkant og senest på lagledermøtet. Etteranmeldelse 

godtas ikke på lagledermøtet. Etteranmeldelse senest dagen før stevnestart 

mot dobbel startkontigent hvis ledig plass. 

 

NB! NB! NB! NB! De nasjonale retningslinjene for smittevern kan endre seg når som helst. De nasjonale retningslinjene for smittevern kan endre seg når som helst. De nasjonale retningslinjene for smittevern kan endre seg når som helst. De nasjonale retningslinjene for smittevern kan endre seg når som helst. 

Ved stor deltagelse forbeholder vi oss retten til å innføre heatVed stor deltagelse forbeholder vi oss retten til å innføre heatVed stor deltagelse forbeholder vi oss retten til å innføre heatVed stor deltagelse forbeholder vi oss retten til å innføre heat----    eller eller eller eller 

deltakerdeltakerdeltakerdeltakerbegrensningerbegrensningerbegrensningerbegrensninger    etter fortløpende vurderingetter fortløpende vurderingetter fortløpende vurderingetter fortløpende vurdering. Ved deltakerbegrensning vil . Ved deltakerbegrensning vil . Ved deltakerbegrensning vil . Ved deltakerbegrensning vil 

dette dette dette dette ramme de yngste årsklassene (2011 og deretter evt. 2010).ramme de yngste årsklassene (2011 og deretter evt. 2010).ramme de yngste årsklassene (2011 og deretter evt. 2010).ramme de yngste årsklassene (2011 og deretter evt. 2010).        

    

StartkontigentStartkontigentStartkontigentStartkontigent::::        Kr. 100,- pr.individuell start. Svømmere født 2010 og 2011 betaler kr. 100,- for 

hele stevnet - uavhengig av antall starter. 

     

Samlet startkontigent etterfaktureres til deltagerklubbene, vennligst oppgi 

kasserer sin e-postadresse ved påmelding. 

Start- og resultatlister legges ut på    www.livetiming.medley.nowww.livetiming.medley.nowww.livetiming.medley.nowww.livetiming.medley.no. . . .     

    

Premiering: Premiering: Premiering: Premiering:         Individuelle øvelser – 1/3 premiering for 2009 og eldre. Ettersendes. 

Deltakerpremie for alle født 2008 til 2011 i henhold til 

barneidrettsbestemmelsene. Utdeling i hallen. 

 

Stevnestart:Stevnestart:Stevnestart:Stevnestart:    Kl. 10.00 begge dager.     

Innsvømming:Innsvømming:Innsvømming:Innsvømming:        Kl. 09.00 begge dager. 

Lagledermøte: Lagledermøte: Lagledermøte: Lagledermøte:         Kl. 09.00 begge dager. Dommermøte umiddelbart etter lagledermøtet. 

 

Kontaktpersoner:Kontaktpersoner:Kontaktpersoner:Kontaktpersoner:    Arrangementsansvarlig : Dag Voll    95210265 

Stevneleder:   Odd Holmli   93094290 

Dommeransvarlig:   Jan Iversen   98222913 

Påmeldingsansvarlig:   Odd Holmli   93094290 

Smittevernsansvarlig :  Dag Voll    95210265 



Øvelser:Øvelser:Øvelser:Øvelser: 

 
                                    LØRDAG 7/11:LØRDAG 7/11:LØRDAG 7/11:LØRDAG 7/11:    

1.1.1.1. 400m fri damer 400m fri damer 400m fri damer 400m fri damer     

2.2.2.2. 400m fri herrer  400m fri herrer  400m fri herrer  400m fri herrer      

3.3.3.3. 50m butterfly damer                        50m butterfly damer                        50m butterfly damer                        50m butterfly damer                        

4.4.4.4. 50m butterfly herrer    50m butterfly herrer    50m butterfly herrer    50m butterfly herrer        

5.5.5.5. 100m IM100m IM100m IM100m IM    damerdamerdamerdamer                        

6.6.6.6. 100m IM100m IM100m IM100m IM    herrerherrerherrerherrer                        

       Ca. 1 time pause 

SØNDAG 8/11: SØNDAG 8/11: SØNDAG 8/11: SØNDAG 8/11:     

13.   13.   13.   13.   800m fri800m fri800m fri800m fri    herrerherrerherrerherrer    

14.   14.   14.   14.   800m fri800m fri800m fri800m fri    damerdamerdamerdamer    

15.   15.   15.   15.   100m rygg100m rygg100m rygg100m rygg    herrerherrerherrerherrer    

16.   16.   16.   16.   100m ryg100m ryg100m ryg100m rygg damerg damerg damerg damer    

17.   17.   17.   17.   100m fri100m fri100m fri100m fri    herrerherrerherrerherrer    

18.   18.   18.   18.   100m fri100m fri100m fri100m fri    damerdamerdamerdamer    

Ca. 1 time pause 

7.7.7.7. 200m bryst200m bryst200m bryst200m bryst    damerdamerdamerdamer    

8.8.8.8. 200m bryst200m bryst200m bryst200m bryst    herrerherrerherrerherrer    

9.9.9.9. 50m fri50m fri50m fri50m fri    damerdamerdamerdamer    

10.10.10.10. 50m fri50m fri50m fri50m fri    herrerherrerherrerherrer    

11.11.11.11. 100m butterfly100m butterfly100m butterfly100m butterfly    damerdamerdamerdamer    

12.12.12.12. 100m butterfly100m butterfly100m butterfly100m butterfly    herrerherrerherrerherrer    

19.   19.   19.   19.   50505050mmmm    brystbrystbrystbryst    herrerherrerherrerherrer    

20.   20.   20.   20.   50505050mmmm    brystbrystbrystbryst    damerdamerdamerdamer        

21.   21.   21.   21.   200m 200m 200m 200m frifrifrifri    herrerherrerherrerherrer    

22.   22.   22.   22.   200m 200m 200m 200m frifrifrifri    damerdamerdamerdamer    

23.   23.   23.   23.   100m bryst100m bryst100m bryst100m bryst    herrerherrerherrerherrer    

24.   24.   24.   24.   100m bryst100m bryst100m bryst100m bryst    damerdamerdamerdamer    

 

Oppsummering:Oppsummering:Oppsummering:Oppsummering:    

Påmeldingsfil uni_p format sendes til odho@verdal.kommune.noodho@verdal.kommune.noodho@verdal.kommune.noodho@verdal.kommune.no. . . . Her skal det legges ved 

navn, telefon og epost til klubbens smittevernsansvarlige. Oppgi kasserers epostadresse i 

samme mail. 

Vi setter pris på all hjelp vi kan få mtp. dommere, og oppfordrer gjestende klubber til å melde Vi setter pris på all hjelp vi kan få mtp. dommere, og oppfordrer gjestende klubber til å melde Vi setter pris på all hjelp vi kan få mtp. dommere, og oppfordrer gjestende klubber til å melde Vi setter pris på all hjelp vi kan få mtp. dommere, og oppfordrer gjestende klubber til å melde 

inn sertifiserte dommere som har anledning til inn sertifiserte dommere som har anledning til inn sertifiserte dommere som har anledning til inn sertifiserte dommere som har anledning til å stille. å stille. å stille. å stille. Kontakt Kontakt Kontakt Kontakt jan.iversen@sulland.nojan.iversen@sulland.nojan.iversen@sulland.nojan.iversen@sulland.no        

 

 

Kiosk og bespisning:Kiosk og bespisning:Kiosk og bespisning:Kiosk og bespisning:  

Forhåndsbestilling av lunsj sendes til tore@vktv.notore@vktv.notore@vktv.notore@vktv.no. 

 
Lunsjtilbud:Lunsjtilbud:Lunsjtilbud:Lunsjtilbud:    BBBBaguett m/ ost og skinkeaguett m/ ost og skinkeaguett m/ ost og skinkeaguett m/ ost og skinke, , , , bananbananbananbanan    og og og og appelsinjuiceappelsinjuiceappelsinjuiceappelsinjuice, kr. , kr. , kr. , kr. 70707070,,,,----    pr. dag.pr. dag.pr. dag.pr. dag.    

 

Lunsjpakkene hentes av lagleder i kiosken. Vi vil også ha salg av kaffe, lefser, muffins og kald 

drikke samt varianter av snacks i kiosken. 

 

 

Vi jobber med å lage et publikumsområde i flerbrukshallen slik at publikum får Vi jobber med å lage et publikumsområde i flerbrukshallen slik at publikum får Vi jobber med å lage et publikumsområde i flerbrukshallen slik at publikum får Vi jobber med å lage et publikumsområde i flerbrukshallen slik at publikum får en god en god en god en god 

opplevelse.opplevelse.opplevelse.opplevelse.    Likevel, hvis det totale antallet personer på stevneområdet overstiger 200, vil dette Likevel, hvis det totale antallet personer på stevneområdet overstiger 200, vil dette Likevel, hvis det totale antallet personer på stevneområdet overstiger 200, vil dette Likevel, hvis det totale antallet personer på stevneområdet overstiger 200, vil dette 

tilbudet bortfalle.tilbudet bortfalle.tilbudet bortfalle.tilbudet bortfalle.    Verdal svømmeklubb vil tilstrebe å informere nærmere om dette i epost til Verdal svømmeklubb vil tilstrebe å informere nærmere om dette i epost til Verdal svømmeklubb vil tilstrebe å informere nærmere om dette i epost til Verdal svømmeklubb vil tilstrebe å informere nærmere om dette i epost til 

påmeldte klubber rett etter påmeldingsfristen.påmeldte klubber rett etter påmeldingsfristen.påmeldte klubber rett etter påmeldingsfristen.påmeldte klubber rett etter påmeldingsfristen.    



OvernattingOvernattingOvernattingOvernatting::::    

    
Verdal svømmeklubb har avtaler med 2 hoteller i Verdal. NB! Det er begrenset kapasitet 

denne helga! Bestilles samlet for klubben innen 28. oktober kl. 23.59innen 28. oktober kl. 23.59innen 28. oktober kl. 23.59innen 28. oktober kl. 23.59 til epostadresse 

tore@vktv.no.  
 

 

 

 
SCANDIC STIKLESTAD 

 

 

Enkeltrom 1050,- pr. natt – Dobbeltrom 1250,- pr. natt – Trippelrom 1450,- pr. natt. Det er 

inkludert frokost på alle overnattinger. 5 km fra svømmehallen. 
 

 

 

 

 
 

 

Enkeltrom 850,- pr. natt – Dobbeltrom 1090,- pr. natt. Det er inkludert frokost på alle 

overnattinger. 1 km fra svømmehallen. 

    

    

    

    

    

    

    

    

    
 

 

 

 


