
Smittevernregler for Romerike Runners Team 
 

Smittevernregler for Romerike Runners Team er basert på fellesidrettslige anbefalinger fra NIF utarbeidet i 

samråd med Helsedirektoratet, som sier at alle typer idrettsaktiviteter må utføres på en måte som sikrer at 

Helsedirektoratets anbefalinger om avstand mellom personer og samling i gruppe overholdes. 

Se også: https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/ 

ALLE OPPFORDRES TIL KLUBBENS OG VÅRT FELLES BESTE Å FØLGE DISSE INSTRUKSJONENE FOR UTØVELSE AV VÅR 

TRENINGSAKTIVITET. 

Hvordan skjer smitten? 
• Smitte skjer hovedsakelig ved dråpe- og kontaktsmitte. 

• Koronaviruset kan overleve på en overflate i flere timer, og opptil 2-3 dager 

avhengig av overflate.  

Hvordan skal trening utøves? 
• Trening skal utøves i grupper med MAKS 20 PERSONER. 

o Dette innebærer at det vil bli etablert 2-4 faste treningsgrupper. 

• Fysisk avstand mellom personene må være på MINST 1 METER. 

• Aktivitet med fysisk kontakt er ikke tillatt.  

Når kan du ikke delta på trening? 
• Er du smittet av korona, sitter i karantene eller har symptomer på 

luftveisinfeksjon, som feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt 

allmenntilstand, skal du ikke delta på fellestreningen. 

Hygieniske forhold 
• På samlingspunktet, ved start og avslutning av trening, gjelder også min. avstand på 1 meter, og 

gruppestørrelse på max. 20 personer! 

• Det skal være gode hygienerutiner i forbindelse med aktiviteten, f.eks. god tilgang på Antibac og 

rutiner for grundig vask av hender, klær og idrettsutstyr før og etter aktiviteten.  

o RRT vil etablere «Antibac-stasjon» i tilknytning til samlingspunkt. 

o RRT vil anskaffe småflasker med Antibac som vi kan ha med under treningen. 

• Deltakerne skal ikke dele utstyr dersom dette innebærer risiko for smittespredning. 

• Deltakerne skal ikke dele drikkeflasker. 

• Det skal ikke brukes fellesgarderober/fellesdusjer. 

• Dersom det skal benyttes toaletter må det være gode rutiner for hyppig renhold. Husk håndvask 

etter toalettbesøk! NB! Det er tilgang på toaletter i Skedsmohallen, som i tilfelle skal benyttes. 

• Transport til og fra trening skal fortrinnsvis skje individuelt. Med passasjerer i bil gjelder fortsatt 

min. avstand 1 meter. 

https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/NIFs-anbefaling-til-utovelse-av-idrettsaktivitet/

