
Info til utøvere og trenere ved delvis åpning for idretten, 1.-14.juni 

I perioden 1.-14.juni holder vi åpent for idretten, med de nødvendige smittevernstiltak gitt av 

myndighetene og Folkehelseinstituttet, samt veiledere fra Bad, Park og Idrett og Norges 

Svømmeforbund. 

AdO arena har laget risikoanalyse for perioden (se vedlegg), hvor nødvendige tiltak er gjort for å 

redusere sjansene for smittespredning til det minimale. 

Alle utøvere og trenere skal på forhånd lese gjennom oppdatert smittevernsveileder fra Norges 

Svømmeforbund: https://svomming.no/forbundet/koronavettregler/#1588850839295-42068537-

1e53  

Det er veiledere fra Folkehelseinstituttet og Bad Park og Idrett som danner grunnlaget for denne 

smittevernsveilederen fra NSF. 

FHI: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-

yrkesgrupper/idrett-og-organiserte-fritidsaktiviteter/ 

Bad Park og Idrett: 

https://badparkidrett.no/wp-content/uploads/2020/05/Smittevernveileder-for-bade-og-

sv%C3%B8mmeanlegg.pdf  

 

Treningstider: 

Hverdager:  

kl.0615-0815 

kl.0900-1100 

kl.1145-1345 

kl.1430-1630 

kl.1715-1915 

kl.1945-2100 

 

Helligdag/helg: 

kl.0730-0930 

kl.1015-1215 

kl.1300-1500 

kl.1545-1745 
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Inngang: 

Hovedinngang brukes, og utøvere og trenere slippes inn ved de gitte tidspunktene, via porten (som 

kan stå åpen) ved siden av vendekorset. Trenere benytter inngang til Vannsportrommet. 

Garderobedør på begge sider står helt åpen (med kile) ved hvert innslipp og utslipp.  

 

Garderober/dusj: 

Det skal holdes minst 1 meters avstand både i garderobe- og dusjområdet. Unngå å velge skap rett 

ved siden av hverandre. Alle utøvere skal dusje før man går i bassenget.  

 

Plassering av bag og utstyr: 

Bag og personlig utstyr oppbevares ved oppmerkede «bag-områder» inne i hallen, og utstyr hentes 

herfra ved behov. Kun drikkeflaske skal oppbevares på kanten, og med minst 1 meters avstand. 

Utøvere og trenere må forlate bassengområde senest ved tidspunkt for treningstid slutt.  

 

Tørrtreningsområde: 

Tørrtreningsanlegg er forbeholdt stupeklubben, som selv står for renhold av utstyr og må forholde 

seg til generelle smittevernsregler. AdO rengjør overflater/gulv på tørrteningsområdet som en del av 

ukesoppgavene. Stupegropen benyttes ikke pga smittevernshensyn. 

 

Styrketreningsrom kan dessverre ikke benyttes i denne perioden. 

 

Renhold: 

AdO arena står for jevnlig renhold av alle berøringsflater og mellom hvert innslipp. 

 

Ved en eventuell skade eller ulykke: 

Ved en eventuell skade eller ulykke i eller rundt anlegget går sikkerhet foran smittevernshensyn.  

Antall personer i anlegget: 

I denne perioden 1.-14.juni vil det være tillatt med maksimalt 50 personer i anlegget samtidig. Dette 

inkluderer ansatte, utøvere og trenere. Det er Svømmekretsen som fastsetter fordeling av 

treningstid. 

 

Lister med deltakere (utøvere og trenere): 

Klubbene sender oppdaterte lister med navn, telefonnummer og klubb på utøvere og trenere til AdO 

morten@adoarena.no innen kl.15 for økten påfølgende dag. Lister kontrolleres av AdO arena ved 

innslipp, og eventuelle avvik og endringer noteres. Dette er viktig både med tanke på å ikke 

overskride maksantall i anlegget, og ikke minst ved eventuell smittesporing. 

Listene oppbevares i 3 uker før de makuleres. 
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Treningstider hverdager 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl.06.15 Inngang 1.gruppe

Idretten: 30 svømmere/triatleter, fordelt på 10x25m og 10x25m, 15 stupere (fordelt på de ulike høydene)

Ute av bassenget senest kl.08.15, og ute av bygget senest kl.08.30

kl.08.30-09.00 Renhold av dusj, garderober og berøringsflater

Kl.09.00 Inngang 2.gruppe

Idretten: 30 svømmere/triatleter, fordelt på 10x25m og 10x25m, 15 stupere (fordelt på de ulike høydene)

Ute av bassenget senest kl.11.00, og ute av bygget senest kl.11.15

kl.11.15-11.45 Renhold av dusj, garderober og berøringsflater

kl.11.45 Inngang 3.gruppe

Idretten: 30 svømmere/triatleter, fordelt på 10x25m og 10x25m, 15 stupere (fordelt på de ulike høydene)

Ute av bassenget senest kl.13.45, og ute av bygget senest kl.14.00

kl.14.00-14.30 Renhold av dusj, garderober og berøringsflater

kl.14.30 Inngang 4.gruppe

Idretten: 30 svømmere/triatleter, fordelt på 10x25m og 10x25m, 15 stupere (fordelt på de ulike høydene)

Ute av bassenget senest kl.16.30, og ute av bygget senest kl.16.45

kl.16.45-17.15 Renhold av dusj, garderober og berøringsflater

kl.17.15 Inngang 5.gruppe

Idretten: 30 svømmere/triatleter, fordelt på 10x25m og 10x25m, 15 stupere (fordelt på de ulike høydene)

Ute av bassenget senest kl.19.15, og ute av bygget senest kl.19.30

kl.19.30-19.45 Renhold av dusj, garderober og berøringsflater

kl.19.45 Inngang 6.gruppe

Idretten: 20 masterssvømmere, 20 undervansrugby (mandag, onsdag og fredag)

Ute av bassenget senest kl.21.00, og ute av bygget senest kl.21.15

kl.21.00-23.00 Rengjøring og vask av anlegg



Treningstider helligdag og helg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kl.07.30 Inngang 1.gruppe

Idretten: 30 svømmere/triatleter, fordelt på 10x25m og 10x25m, 15 stupere (fordelt på de ulike høydene)

Ute av bassenget senest kl.09.30, og ute av bygget senest kl.09.45

kl.09.45-10.15 Renhold av dusj, garderober og berøringsflater

Kl.10.15 Inngang 2.gruppe

Idretten: 30 svømmere/triatleter, fordelt på 10x25m og 10x25m, 15 stupere (fordelt på de ulike høydene)

Ute av bassenget senest kl.12.15, og ute av bygget senest kl.12.30

kl.12.30-13.00 Renhold av dusj, garderober og berøringsflater

kl.13.00 Inngang 3.gruppe

Idretten: 30 svømmere/triatleter, fordelt på 10x25m og 10x25m, 15 stupere (fordelt på de ulike høydene)

Ute av bassenget senest kl.15.00, og ute av bygget senest kl.15.15

kl.15.15-15.45 Renhold av dusj, garderober og berøringsflater

kl.15.45 Inngang 4.gruppe

Idretten: 30 svømmere/triatleter, fordelt på 10x25m og 10x25m, 15 stupere (fordelt på de ulike høydene)

Ute av bassenget senest kl.17.45, og ute av bygget senest kl.18.00

kl.18.00-20.00 Rengjøring og vask av anlegg


