«Korona-vettregler» for badmintonaktivitet — Norges Badminton Forbund, pr. 12. mai 2020
- Gjeldende fra og med 12. mai

TRENING
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•
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Det er kun tillatt organisert trening med ansvarlig voksen (over 18 5r) til stede
Det skal vaere minst 1meter (gjerne mer) mellom hver person som deltar p5 treningen, og
totalt kan det vaere inntil 20 personer i hver treningsgruppe, forutsatt at det er mulig 5 holde
minst 1meters aystand mellom hver person. (Det kan vaere mulig med flere treningsgrupper
i en hall dersom hallen er stor nok, og treningsgruppene er klart adskilt med minst 5 meter
mellom gruppene, og da med maks. 20 personer i hver treningsgruppe med minst 1meter
mellom hver person)
SS langt det er mulig skal grupper vaere faste, dvs. med de samme personene i gruppene
gang etter gang
PS hver banehalvdel (side av nettet) kan det kun vaere en spiller. Unntak er at det kan vwre
to spillere fra samme husstand p5 samme banehalvdel.
Beroring av nett, stolper og ovrig utstyr bOr gjores av s5 f5 personer som mulig hver gang
Det skal om mulig v re tilgang til Antibac for, under og etter trening
Garderober skal ikke benyttes i det hele tatt (det m5 skiftes og dusjes hjemme)
Hver enkelt klubb m5 gorge for at korona-vettreglene folges, og tilrettelegge treningen ut fra
lokale forhold
Det skal sA langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra trening
Treningen skal ogs5 hensynta alle generelle korona-r5d og palegg, og vi minner om
viktigheten av god h5ndvask for og etter trening

ARRANGEMENT
Arrangementer og samling i grupper Arrangementer med inntil 50 personer er p5 visse vilkar tillatt s5
lenge arrangementet er p5 offentlig sted, se Covid-19-forskriften § 13.
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Personer som er tilstede skal kunne holde minst 1meters aystand til andre. Kravet om
aystand gjelder ikke mellom personer som tilhorer samme husstand.
Arrangementer kan for eksempel vaere kamper, cuper, stevner, treningsleir og liknende, men
ikke ordinwr trening.
Med inntil 50 personer menes deltakere, tilskuere, foresatte, sosken og andre som er tilstede
uten A ha oppgaver knyttet til gjennonnforingen av arrangementet. Ansatte eller
oppdragstakere som star for gjennomforingen av arrangementet omfattes ikke.
Det er et vilk5r at det er en ansvarlig arrangor, og arrangoren har ansvar for at kravet om
aystand folges, og skal iverksette tiltak som gjor det mulig 5 ivareta hygiene og at syke ikke
deltar p5 arrangementet.
Arrangoren skal ha oversikt over hvem som er tilstede for 5 sikre en rask smitteoppsporing.
Selv om det Apnes for arrangementer p5 inntil 50 personer med aystand pa minst 1meter
anbefales ikke aktiviteter som medforer storre mobilitet og blanding av deltakere p5 tvers av
geografiske omr5der, dvs. kun lokale arrangement.
Det skal s5 langt det er mulig ikke benyttes kollektivtransport til og fra arrangement
De samme korona-vettregler som er nevnt over under «TREN1NG» ifbm. med aystand,
hygiene osv. gjelder for arrangement

•

Syke personer/personer med korona-symptomer skal hoide seg hjemme bade fra trening og
arrangement

•

Badmintonforbundet vil til enhver tid folge de rad og anbefalinger som kommer fra
Helsedirektoratet og NIF, og vil fortlopende oppdatere vare interne regler ved behov.
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