
 

Trondhjems svømme- & Livredningsklub 

INVITERER TIL REKRUTTSTEVNET 2019 

Dette er et stevne som går i fm med Høstmønstringen  

Tid:  Lørdag 19.sept. Innsvømming kl 07.30. Stevnestart kl 08.00. 

Lagledermøte kl 07.30.  

Påmelding:  Elektronisk Kobben/Stevnebørsen, UNI_R. Kan lastes ned fra 

www.medley.no. Frist 16.sept. 

Startavgift:  Kr 100,- uansett antall øvelser. Faktura blir sendt til klubbene 

etter stevnet. 

Premiering:  Deltakerpremie til alle. 

Øvelser:  1. 50m rygg for gutter og jenter                                                

2. 50m bryst for gutter og jenter.                                               

3. 50m fri for gutter og jenter.      

 

 

På neste side står smittevernregler under stevnet. Vi tar kontakt med hver enkelt klubb om 

deltakeroversikt (ved eventuell smittesporing) 

 

 

 

TS&LK ønsker alle hjertelig velkommen til sesongens første stevne!! 

 

 

 

 

 

http://www.medley.no/


SMITTEVERNREGLER 

Les dette nøye før stevnestart. 

Pr i dag er det ingen holdepunkt for at det å bade skulle medføre økt risiko- velkommen til oss        

TS&LK i samarbeid med Pirbadet følger retningslinjer fra FHI. Vi benytter smittevernveileder for 

badebransjen, samt at vi har hatt dialog og befaring med Miljøenheten i Trondheim Kommune. De er 

tilfredse med de tiltak vi har satt inn. 

Oppsummering av de aller viktigste momenter for å hindre smittespredning: 

• 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, spesielt når du har vært ute blant folk.  

- Hånddesinfeksjon: med alkoholholdige midler er et godt alternativ når handvask ikke er 

mulig, for eksempel på reiser 

Hvordan skal jeg opptre når jeg ankommer Pirbadet? 

• Alle deltakere benytter billetten både ved inngang og utgang. Dette for at Pirbadet skal ha 

kontroll på antall gjester inne i anlegget til enhver tid. 

• I yttergangen og 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 – vennligst overhold disse 

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

• Følge anvisninger i gulvet ang avstand. 

 

Under stevnet 

• Ingen syke skal møte på stevnet. 

• Det skal praktiseres god hygiene 
 

MVH TS&LK 

 

 

 


