
 

 
KORONAVETTREGLER FOR TRENING I ULTIMATE 
                                                                                                                                         Gjeldende f.o.m. 12.10.2020 
 

 Det er klubbenes ansvar å tilrettelegge for at smittevernreglene overholdes. 

 Personer som har symptomer på luftveisinfeksjon, holder seg hjemme til symptomene er borte. Vi 

anbefaler at klubbene stiller kontrollspørsmål ved ankomst på trening. NYTT! 

 Hold dere alltid oppdatert på nye retningslinjer, og bruk sikre kilder for informasjon. helsenorge.no og 

idrettsforbundet.no - Les smitteveilederen for idretten!  MERK: lokale myndigheter kan pålegge 

særskilte restriksjoner basert på smittesituasjonen i området. NYTT! 

 Det er deres ansvar som klubb å sørge for at aktiviteten dere tilbyr og arrangerer gjennomføres på en 

trygg og god måte. Dere må informere og rettlede trenere og lagledere, og sørge for at de har 

kunnskapen de trenger for å kunne gjennomføre treningene sikkert. 

 Det skal være minimum én ansvarlig person (arrangør) til stede under trening. Vedkommende har 

ansvar for å ha full oversikt med navn og kontaktinformasjon på samtlige (alle grupper) som deltar på 

treningen, slik at man ved smitte enkelt kan spore og varsle. Listene skal lagres. 

 Garderober kan benyttes, men her er det viktig å holde 1 meter avstand.  

 Håndvask skal tilgjengeliggjøres, håndsprit kan brukes der håndvask ikke er tilgjengelig. NYTT! 

 Man kan trene i grupper på 20 personer. Har man store arealer til disposisjon, f. eks en full bane, kan 

man være flere grupper på banen samtidig. Banen skal da deles inn fysisk, og det skal være god avstand 

mellom gruppene. Gruppene skal være faste, og satt igjennom hele perioden. 

 Man kan fra 12/10 trene som normalt. (Gjelder ikke Oslo.) Hold 1 meters avstand utenfor banen. 

 Alt av felles utstyr skal vaskes før og etter trening, med såpe og lunkent vann. Det er viktig at det blir 

satt av tid og at det legges til rette for hygienetiltakene. 

 Det åpnes ikke for arrangementer utover treninger eller lagmøter. Treningskamper, samlinger på tvers 

av klubber er ikke tillatt. 

 Klubben skal oppfordre sine spillere og trenere til ikke å benytte kollektiv transport til og fra trening, 

hvis det er mulig å unngå. 

 

 

 

 

 

 



GJENÅPNING FRA 12. OKTOBER  NYTT! 
 

 Fra 12 oktober starter Fase 1 av gjenåpningen for voksenidretten. Dette gjelder KUN TRENING. 

Ultimate kan trene med normal kontakt/avstand. 

Det skal kun trenes med spillere i egen klubb. 

Det er ikke tillatt med treningskamper annet enn internt i egen klubb. 

Det åpnes ikke for turneringer. Dette kommer tidligst etter at hele idretten har 

gjennomført gjenåpningsplanen for trening (Fase 1-4). 

Ultimate har kun Fase 1 for trening, men må altså vente til det åpnes for konkurranser for 

hele norsk idrett samlet. Vær solidariske og bli med på dugnaden slik at vi stopper 

smittespredningen. 

 

OBS! OBS! Osloidretten åpner IKKE 12/10. Lagene i Oslo må fortsatt trene med 1 m avstand 

mellom spillerne. Det er ikke tillatt å reise til nabokommunen for å trene. 
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