
                                                                                                                                   

 
Infoskriv om åpning av kommunale idrettshaller. 
Det er gledelig å kunne meddele at Larvik kommune åpner idrettshallene for organisert trening og 
arrangementer fra og med torsdag ettermiddag den 14.mai. Garderober og enkelte andre rom vil 
fortsatt være stengt.  
 
For å kunne gjennomføre disse aktivitetene og før leieforholdet starter, må leietaker fremlegge 
godkjente retningslinjer basert på den nasjonale veilederen  utgitt av Helsedirektoratet, og fra 
Norges idrettsforbund og særforbund. Treninger og arrangementer på kunstgressbaner praktiseres 
også i tråd med dette. Svømmehaller åpnes etter 1.juni og etter nærmere avklaringer. 
 
Tiltak og ansvar for smittevern i hallene: 

 

Tiltak Ansvar 

Idrettslagets/foreningens/utleier overordnede ansvar   

Sørge for at ledere/instruktører/frivillige er kjent med 

gjeldende smitteverntiltak 

Leietaker  

Sørge for at det foreligger en plan for håndtering, isolering og 

oppfølging av mistenkt smittede, samt for rengjøring av lokale 

eller toalett der den syke har oppholdt seg. 

Leietaker. Leietaker MÅ varsle utleier 

snarest 

Gjøre informasjon om gjeldende smitteverntiltak tilgjengelig 

via informasjonsplakater eller annet informasjonsmateriell 

Leietaker  

Informere deltakere/foresatte om gjeldende smitteverntiltak 

før oppstart. Vurdere om informasjonen bør gjøres tilgjengelig 

på flere språk 

Leietaker  

Sikre at det er tilstrekkelig med trenere/instruktører/frivillige 

for å kunne ivareta anbefalte smitteverntiltak 

Leietaker  

Hygienetiltak   

Sikre at det er nok såpe og tørkepapir tilgjengelig ved alle 

håndvaskstasjoner og toaletter 

Utleier  

Sikre at håndhygienemuligheter er tilgjengelig for deltakerne 

nær treningsområder 

Leietaker  

Henge opp plakater om håndvaskrutiner og hostehygiene Utleier 

Henge opp alkoholbasert desinfeksjon der håndvask ikke er 

tilgjengelig  

Utleier 

Redusert kontakt mellom personer   

Sikre at arealene tillater at avstandskravene kan ivaretas i 

forhold til antall deltakere 

 Leietaker  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19


                                                                                                                                   

Legge til rette for at trengsel kan unngås, for eksempel ved å 

ha forskjellige oppmøtesteder eller oppmøtetider for de ulike 

gruppene 

Leietaker 

Vurder å introdusere merking på gulv for å sikre avstand i 

områder der det kan oppstå trengsel 

Leietaker 

Informere om å begrense bruk av offentlig transport til og fra 

arrangementet/aktiviteten der det er mulig 

Leietaker 

Begrense antall ledsagere  Leietaker 

Renhold   

Gjennomgå lokale renholdsplaner med tanke på organisering, 

ansvar og ressursbehov, og gjøre tilpasninger der det er 

behov. Det bør legges en plan for hyppighet og metode for 

renhold 

Leietaker og utleier i samarbeid 

Sørge for forsterket renhold av toaletter og hyppig berørte 

kontaktflater 

Leietaker og utleier i samarbeid 

Legge til rette for rengjøring av utstyr mellom hver økt der det 

er nødvendig 

Leietaker 

 

 
 
 
 
Larvik 13.mai 2020 
 
Med vennlig hilsen 
 
Kjetil Lundeberg 
Idrettssjef 
Larvik kommune                                                                                                                     
 


