
Velkommen til et nytt semester i Kristiansands Turnforening 😊 

Vi gleder oss til oppstart og er veldige glade for at vi har mulighet til å starte opp igjen med aktivitet. 

Følgende generelle regler fra Norges Gymnastikk og Turnforbund:  

Fra 20. januar åpner regjeringen igjen for barne- og ungdomsidrett. Disse vil dermed kunne trene 
som normalt, mens det for alle over 20 som ikke faller under toppidrettsbegrepet ikke kan trene 
inne. NGTF vurderer dette kontinuerlig ut fra retningslinjene som ligger nasjonalt. Dersom offentlige 
myndigheter foretar lettelser i begrensningene, avsluttes denne innstrammingen fra NGTF på samme 
tid og i samme område. I motsatt fall vil eventuelle ytterligere innstramminger på landsbasis eller 
lokalt som også regulerer toppidretten måtte følges i sin helhet. 

Vi fortsetter med de samme treningstider som vi hadde i høst, dette for å kunne ivareta gjeldende 

smittevernrutinene på en bra måte.  

Vennligst les viktig informasjon under 

Tiltakene som følger nedenfor er vurdert ut ifra dagens situasjon og basert på anbefalinger og 
retningslinjer fra myndigheter, NIF og NGTF.  

Ansatte og medlemmers ansvar 

Vi oppfordrer alle våre medlemmer, foresatte og trenere til enhver tid å forholde seg til gjeldende 
anbefalinger fra myndighetene knyttet til smittevern i samfunnet. 

Vi forventer at alle som skal inn i turnhallen og gymsalen i Gimlehallen har lest og satt seg inn i 
aktuelle smittevernrutiner. Dersom du har symptomer på sykdom, skal du ikke komme på trening. 
Alle har et ansvar for å hindre smittespredning. 

Generell - Koronainformasjon  

Det er anbefalt fortsatt grupper på maks 20 personer.  Fra 1. august er det gjort unntak fra kravet om 
minst 1 meter avstand i forbindelse med trening for barn og unge under 20 år. Store partier/grupper 
som overstiger 20 barn/ungdom i antall deles inn i to eller flere mindre grupper. Det skal være 2 
meter avstand mellom gruppene som trener samtidig. 

Enkelte av aktiviteten innen turn krever at trener sikrer gymnasten for å hinder skade. Kroppskontakt 
skal likevel unngås så langt det er mulig. Sikring kan altså utføres.  

Hver utøver må foreta grundig håndvask/hånddesinfeksjon før og etter bruk av apparater.  

Innenfor en treningsgruppe kan man rotere i apparatene.  

Utøvere må ha personlig boks med magnesium (dette gjelder for konkurransepartiene) 

Personlig utstyr som drikkeflaske, klær, mobiltelefon, magnesiumboks (dette gjelder 
konkurranseutøvere) etc. skal ikke håndteres av andre enn gymnasten som eier dette. 

For felles utstyr som er mye i kontakt med hender/ansikt kan det vurderes om det er behov for 
rengjøring etter bruk/mellom hver økt. Det anbefales å bruke personlige redskaper/utstyr der det er 
aktuelt.  

 



For mer informasjon om gjeldende regler se NGTFs hjemmeside  

Koronainformasjon - samleside NGTF — Norges Gymnastikk og Turnforbund (gymogturn.no) 

Bruk av garderobene i anlegget 
Garderobene er åpne, men det skal holdes minimum 1 meter avstand fra hverandre i garderobene og 
dusjanlegg. Siden garderobene er ikke så store, oppfordrer vi at alle som har mulighet å  komme 
ferdig skiftet til trening. Yttertøy og sko kan plasseres i garderobegangen. Det skal ikke tas med i 
hallene. Verdisakene kan tas med i hallen.  
 
Inngang til turnhallen 
Hovedinngangen til Gimlehallen skal brukes til å komme seg til turnhallen på ettermiddagen. Inngang 
på baksiden brukes bare på formiddagen, eller i helgene.  

Tilgang på håndsåpe og hånddesinfeksjon 

Håndsåpe skal være tilgjengelig på alle toaletter i Gimlehallen og ved alle vasker til enhver tid.  

Antibac/hånddesinfisering-stasjon ved hovedinngangen til Gimlehallen skal brukes. Vi har også 

desinfisering stående ved inngangen fra Gimlehallen til turnhallen, ved inngangen bak, samt inne i 

turn- og RS-hallen.  

 

Opphold av personer i hall og klubbrom (gymnaster, foresatte og andre) 

Ingen gymnaster skal oppholde seg i hallen før eller etter egen trening. Alle skal møte til egen 

treningstid og forlate hallen etter endt trening umiddelbart. 

 

Foreldre har ikke mulighet til å oppholde seg i turnanlegget eller klubbrommet under trening. Det er 

mulighet for å oppholde seg på tribunen eller kantina i Gimlehallen.  

Vask av utstyr og apparater 

Eventuell utstyr som kan vaskes blir vasket mellom hvert parti, dette utføres av trenere sammen med 
gymnastene.  Vi gjør oppmerksom på at noen av turnapparatene ikke kan vaskes da de er av skinn 
eller tekstil.  

Vi skal følge rådene til FHI til enhver tid og sikre et trygt miljø for våre gymnaster og trenere. 

Vi ønsker alle lykke til med oppstart av semesteret       

 

 

https://gymogturn.no/2020/05/12/koronainformasjon-samleside-ngtf/

