
                  
 

Smittevernregler under Landsturneringen u.12 / NM u.14 Bergen 2020 
 
 
• Generelle smittevernregler fra FHI/Departementet skal følges. 
• Kun friske personer uten symptomer kan delta. 

• Personer som har vært utenlands de siste 10 dagene får ikke delta. 
• Personer som har vært i nærkontakt med påviste smittetilfeller de siste 10 dagene får 

ikke delta. Nærkontakt defineres som 1 meter uavhengig av tid eller 2 meter i mer enn 
15 minutter. 

• Alle personer som er innom anleggene, må vaske hendene med håndsåpe eller antibac 

etter behov, men minimum ved ankomst og avreise.  

• Alle personer som er innom anleggene, må registrere seg ved ankomst og avreise. 
Registrering vil skje i inngangspartiet på BTA og hos turneringsvakt ved banene i 3. 
etasje på Aktiv365. 

• Hver spiller kan ha med seg maksimalt én tilskuer. Klubbtrenere omfattes ikke av 
tilskuerregelen, og kan oppholde seg på anleggene så lenge de har spillere som har 
kamp i pågående eller påfølgende runde. 

• Det er kun spillere, med tilhørende tilskuere/trenere, som har kamp i pågående eller 
påfølgende runde, som kan oppholde seg på anleggene. 

• Spillere og tilskuere kan ankomme anleggene tidligst 30 minutter før tidspunktet som er 
satt opp for sin bolk. «Bolk» defineres her som to runder der den første av de to 
rundene har fått tildelt et tidspunkt, enten «Starting at…» eller «Not before…». 
Eksempel: Hvis man er satt opp «Not before 13:00» eller «Followed by 13:00» kan man 
møte opp tidligst kl. 12:30. 

• Ovenstående regel innebærer blant annet at det ikke blir mulighet for ekstra 
innslåing/trening på anleggene ut over 5 minutters standard innslåing før kampstart. 

• Spillere og tilskuere må forlate anleggene umiddelbart etter kamp, med mindre man er 
satt opp med kamp i to påfølgende runder. Kampprogrammet vil bli satt opp med god 
spredning mellom single- og doublekamper i så stor grad som mulig, slik at spillerne får 
tilstrekkelig hviletid mellom kampene hjemme / på hotellet. 

• Spillerne kan ikke hilse på hverandre før, under eller etter kamp. Bruk «koronahilsen»! 

• Spillerne må benytte racketen til å flytte kulene på dommerstolen som viser stillingen. 

• Spillerne må vaske hendene med håndsåpe eller antibac før og etter bruk av felles 

utstyr. 

• Desinfisering av fellesutstyr på banene gjøres så hyppig det lar seg gjøre av 
sekretariatet. 

• Garderobene holdes stengt for alle spillere, mens toaletter holdes åpne (med hyppig 
renhold). Alle spillere må derfor komme ferdig skiftet. 

• Klubbens treningsstudio på BTA holdes stengt for alle spillere. 
• Alle spillere, tilskuere og trenere oppfordres til bruk av munnbind på kollektivtransport 

(buss/bybane) i «rushtiden». 
• Spillere, tilskuere, trenere og frivillige plikter å melde fra til arrangør dersom det blir 

påvist smitte. Arrangør plikter å kontakte kommuneoverlege for rådføring og tiltak.  


