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Kommunale idrettsbygg åpnes for trening fra 17. august - svømmehallen holdes stengt 
inntil videre  
 
Kommunelegen har bestemt at svømmehallen holdes stengt inntil videre av smittevernhensyn.  
 
Risørhallen, og gymsalene på Søndeled og Hope, åpnes for trening fra mandag 17. august. 
Garderobene holdes stengt inntil videre.  
Kommunen vil månedlig evaluere stengingstiltakene. 
 
Følgende smitteverntiltak gjelder: 

 Ansvarlig arrangør, altså det enkelte lag/forening, er ansvarlig for at smittevernreglene 
overholdes.  

 Ansvarlig arrangør må føre lister over hvem som til enhver tid deltar på treninga. Deltakerlista må 
oppbevares i 14 dager. 

 Lag/foreninger må lage sin egen rutine-prosedyre for gjennomføring av trening. Vi viser til 
Folkehelseinstituttets sider: https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-
sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/, Norges Idrettsforbund, og den enkelte klubbs 
særforbund.  

 Rutine og prosedyre må vise en detaljert plan på hvordan treningen kan gjennomføres for å 
ivareta smittevernhensyn på en god måte.  

 Gjeldende smittevernregler må overholdes 

 Garderober/dusjer er stengt 

 Kun et toalett benyttes. Toalettdøra holdes fysisk åpen mellom hvert toalettbesøk.   

 Hver lag/forening må etter trening vaske over kontaktpunkter, som dørhåndtak, brytere, 
dispensere, toalett, servant.  
Renhold vil sette ut sprayflasker med egnet såpeblanding og microfiberkluter som kan brukes. 
Skitne kluter blir vasket av renhold.  
Fargekoder:  
Røde kluter = til toalettrom: dørhåndtak, vask, dispensere, toalett (i denne rekkefølgen) 
Blå kluter = kontaktpunkter andre rom som dørhåndtak, brytere, gelender og andre 
berøringspunkter 
Bytt kluter ofte (brett klut riktig og få mange rene flater) 

 Ordinært renhold/forsterka renhold utføres 1 gang per dag av kommunens renholder 

 Tildelte treningstider må overholdes, hallen skal være klar til bruk når ny trening starter 

 Kiosk er stengt 

 Idrettsbyggene er ikke åpne for alment publikum 

 Personer med selv lette symptomer på luftveisinfeksjoner skal ikke møte opp trening.  

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-yrkesgrupper/idrett-og-trening/
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Kommunelegen krever at hver rutine-prosedyre fra lag/forening skal godkjennes av kommunens 
avdelingsleder renhold, Turid Reiersen, tlf. 37 14 96 15, Turid.Reiersen@risor.kommune.no 
 
Ved spørsmål om gymsalen på Hønseheia, må Risør videregående skole kontaktes.  
 
Med hilsen 
 
 
 
Marit Mo Wroldsen 
   
    
 
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur.  
 
 

 
 
Kopi til: Enhet eiendom og teknisk /v Jurij Kirol 

Enhet eiendom og teknisk /v Geir Lyngaas 
Enhet eiendom og teknisk /v Turid Reiersen 
Enhet kultur /v Torolf Edgar Kroglund 
Helse og omsorg /v Hans Tomter 
RISØR VIDEREGÅENDE SKOLE /v Audun Melby 

 
 
 

Mottakere: Enhet Risør ungdomsskole v/ Elin Eliassen 
GUBBETRIMMEN 
RISØR LAG AV LHL v/ Kjell Monrad 
IDUN IDRETTSLAG v/ Kristin Dahle Narvik 
RISØR OG OMEGN HELSESPORTSLAG 
Agder Brystkreftforening v/ Mette Fossnes 
Big Mama Basketballag v/ Eva Christensen 
HOPE IDRETTSLAG 
Risør badmintonklubb v/ Hugo Hansen 
RISØR HÅNDBALLKLUBB v/ Benedicte Smedby 
RISØR IDRETTSLAG 
RISØR INNEBANDY KLUBB 
RISØR KLATREKLUBB 
RISØR REVMATIKERFORENING 
RISØR SANITETSFORENING 
RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB 
RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB v/ Vidar Alvestad 
RISØR-VARDEN SVØMMEKLUBB v/ Lars Aasbø Fosshaugen 
UTDANNINGSFORBUNDET RISØR v/ Einar Johan Melåen 
UTDANNINGSFORBUNDET RISØR v/ Silje Ibsen 
Ruqia Abdullahi Ali 
RISØR KICKBOXING KLUBB v/ Simen Lindstøl Storegjerde 
RISØR FOTBALLKLUBB 
Risørjentene 
FRISVØMMINGA v/ Nina Christensen 
FRISVØMMINGA v/ Tom Hommefoss 
RISØR IDRETTSRÅD (1) v/ Jakob Bråten Larsen 
FRISKIS & SVETTIS RISØR 
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