
Følg alltid nasjonale og regionale/kommunale helsemyndigheters og 
Idrettsforbundets retningslinjer og anbefalinger. 
Bruk sikre kilder til informasjon og sjekk helsenorge.no og 
idrettsforbundet.no.

Vær ditt ansvar bevisst. Dine valg og handlinger er ditt ansvar, din oppførsel 
kan redde liv. Er du ikke 100% i form eller er du i karantene, hold deg hjem-
me.  

Tren smart, og gjennomfør treningen innenfor gjeldene retningslinjer:
Det er nå mulig å kaste frisbee til hverandre. 1 meters avstand og maksimum 
20 i hver gruppe og det skal være minimum 1 trener pr gruppe.
• På en full bane kan man være flere grupper. Skal flere grupper trene 
samtidig skal banen fysisk deles opp med eksempelvis kjegler og sørg for 
god avstand mellom gruppene.
• Det skal alltid lages en fullstendig liste med navn og kontaktinformasjon 
på hvem som har deltatt på trening. Listene skal lagres.
• Tilgang til å vaske hender med såpe før, under og etter trening.
• Håndsprit skal være tilgjengelig også ved banen.
• Begrens fellesutstyr og berøring av fellesutstyr.
• Vask brukt utstyr minimum før og etter trening, helst også mellom økter.
• Ikke benytt felles garderober/dusjanlegg som lag,
men toaletter kan være åpne.
• Ikke spytt på banen, unngå å berøre ansiktet og host i armkroken.
• Etabler gode renholdsrutiner for fellesarealer som toaletter.

Personer som er smittet med Covid-19, sitter i karantene, har symptomer 
på luftveisinfeksjon, viser tegn på sykdom, eller ikke følger de instruksjoner 
klubben gir for utøvelse av aktiviteten, får ikke delta i treningen. Dette 
gjelder også for trenere.

Unngå så godt som mulig å benytte kollektiv-transport til 
og fra trening og lagaktivitet.

HOLD AVSTAND OG VASK HENDENE.

PLAY SAFE!

KORONAVETTREGLER FOR ULTIMATE
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ULTIMATEVETTREGLER

1 METER

Alltid en meters
avstand eller mer.

Max 20 personer
per gruppe inkl trener(e).

Fullstendig oversikt med navn
og kontaktinfo på deltakere.

Vask alt av utstyr
før, under og etter trening.

Ingen kroppskontakt.
Husk god håndhygiene!

Husk håndvask
Før og etter trening.

PLAY SAFE!
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Det er klubbens ansvar å tilrettelegge for at smittevernsreglene overholdes.
 
Hold dere alltid oppdatert på nye retningslinjer, og bruk sikre kilder for
informasjon. 
helsenorge.no og idrettsforbundet.no - Les smitteveilederen for idrett!
 
Klubben skal sørge for at aktiviteten dere tilbyr og arrangerer gjennomføres på en 
trygg og god måte. Dere må informere og rettlede trenere og lagledere, sørge for 
at de har kunnskap og informasjon for at de skal kunne gjennomføre treningene 
sikkert og etter gjeldende retningslinjer.
 
Det skal være minimum 1 ansvarlig person tilstede pr. trening. Dette kan være 
gruppelederen. 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 kan enkelt spore og varsle, og har ansvaret for at smittevernreglene 
overholdes til en hver tid. Listen med deltagere skal lagres.
 
Garderober kan ikke benyttes, men det må være tilgang til vask, håndsåpe, 
tørkepapir (engangs) og håndsprit. Dere har ansvar for at vask av fellesarealer og 
berøringsflater etter trening/bruk gjennomføres, slik at god hygiene og renhold 
opprettholdes.
 
Man kan trene i grupper på 20 inkludert minimum 1 trener pr gruppe. 
Har man store arealer til disposisjon, som en full bane, kan man være flere grupper 
på banen samtidig. Banen skal da fysisk inndeles, og det skal sørges for god 
avstand mellom gruppene.
Gruppene skal være faste, og satt igjennom hele perioden.
 
Man skal til en hver tid opprettholde minimum 1 meters avstand mellom samtlige
deltagere, det skal ikke være berøring mellom noen personer.
 
Hvis felles utstyr skal benyttes så må det tilrettelegges for vask av utstyret før, 
under og etter tre ning, med såpe og lunkent vann. Benytter flere grupper samme 
utstyr skal det vaskes før ny gruppe kan benytte utstyret. Kan man IKKE overholde 
1-meters avstand ved bruk av utstyr kan det IKKE benyttes.
 
Det åpnes ikke opp for arrangementer utover treninger eller lagmøter. 
Treninger, samlinger og treningskamper på tvers av klubber godkjennes ikke.
 
Klubben skal oppfordre sine spillere og trenere til å ikke benytte kollektiv transport
 
Styrkerom kan ikke benyttes. Disse skal holdes avstengt inntil videre.

INFORMASJON TIL KLUBBER FOR ULTIMATE




