
Retningslinjer turngruppa Sande 

Før trening: 

- Ingen syke eller med forkjølelsessymtom skal møte.  
- Ingen i karantene skal møte (dersom annen person i husstand har påvist covid-19) 
- Dere foreldre får ansvar for å informere egne barn vedr. retningslinjer: 
- gå på do og vaske hender hjemme før trening 
- still ferdig skiftet (inkl. alle må sette opp hår) 
- alle må ha merket ferdigfylt drikkeflaske  
- huske å holde avstand 

Ved ankomst: 

- Møt presis!  (Alle gruppene starter og slutter til ulike tidspunkt, slik at det ikke blir 
for mange i inngangspartiet samtidig.) 

- Hvert parti møter utenfor hoveddøra. Venter på at forrige gruppe har forlatt hallen 
før de får komme inn (blir hentet av trener/foreldrehjelpen). 

- Kun foreldre som er satt opp til å hjelpe til får komme inn i inngangsparti og hall.  
- Alle må sprite hender før de går inn i hallen 

Etter trening 

- Alle hender sprites på vei ut (vaske hender da man kommer hjem) 
- Ved eventuell oppdaget smitte kontakt ledelsen snarest! 

Til de som blir med som foreldrehjelp: 

- Håndsprit og vaskeutstyr står i garasjen innerst i hallen  
- Tørk av håndtak til dører i inngangsparti og toalett før og etter trening med 

tørkepapir og håndsprit 
- Hjelp til med å få barna raskt gjennom inngangsparti og inn i/ut fra hallen 
- Alle barn og voksne skal sprite hendene på vei inn og ut  
- Trenere og foreldrehjelp samarbeider om å ta ut utstyret som skal brukes (riggeplan 

henger innenfor garasjedør innerst i hallen) 
- Deltakerlister hentes i garasje og oppmøte noteres (ekstra viktig i fm smittesporing!)  
- Vi bruker kun det ene toalettet nærmest gangen (merket handicap/kun voksne) 
- På slutten av trening vaskes benyttet utstyr med mopper 

 
- Vi bruker hele hallen til flere grupper samtidig, men kjører ned veggene imellom 

hver gruppe 
- Normal kontakt mellom barna under aktivitet er ok 
- Voksne holder 1 meters avstand 
- Sikring kan utføres når nødvendig, men vi prøver å gjøre øvelser som krever 

minimalt med sikring 
- Innenfor en treningsgruppe kan man rotere på utstyret 
- Ved bruk av felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt sprites hender før 

og etter bruk  
- Det anbefales egen yogamatte/ badehåndkle til styrketrening på gulvet/teppe. 
- Vi bruker ikke supersoft eller kjeglemadrass (trekk blir ikke vasket mellom hver 

trening). 
- De lange teppene brukes kun til å løpe på  

 
Vi gleder oss til å sees på trening! 


