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Til den det måtte gjelde 

   

  

  

      

Midlertidig reglement for idrettens bruk av kommunale lokaler i Skaun 

kommune  

 
 
Gjelder fra og med september 2020. Smittevern er basert på gult tiltaksnivå. Utarbeidet i samråd med idrettsrådet, og 
forankret i kommunens kriseledelse.  

    
Skaun kommune forholder seg til retningslinjer for smittevern fra nasjonale myndigheter. Lokale 
forhold gjør imidlertid at det er behov for lokale tilpasninger, og et helhetlig og felles forstått regime 
for frivillighetens bruk av de kommunale lokalene. Hva som vurderes å være forsvarlig under 
pandemien påvirkes av smittesituasjonen i Skaun og i landet forøvrig. Merk at råd og retningslinjer for 

å begrense smitte kan endres på kort varsel.   

   
Det prioriteres å tilrettelegge for faste aktiviteter som treninger, seriekamper og styremøter i lokalene. 
Bruk av lokaler og aktiviteter som ikke anses som nødvendig for at faste treninger og lignende skal 
kunne gjennomføres, prioriteres ikke. Dette for å redusere smittefaren, og sikre at de de hverdagslige 
aktivitetene kan opprettholdes som normalt. 

   
Haller og gymsaler er åpne for bruk, men følgende er inntil videre ikke tillatt:  

   

• Bruk av garderober   

• Bruk av kjøkken   

• Publikum på kamper og idrettsarrangementer   

   
Det forutsettes at idrettslagene selv utfører forsterket renhold, dvs. vask av kontaktflater, utstyr 
og gulv etter trening. Kommunen stiller med renholdsartikler, men klubbene må selv stille 
med hånddesinfeksjon.  

   
Idrettslagene er selv ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres på en forsvarlig måte, i henhold 
til Smittevern for idrett (covid-19), publisert av Helsedirektoratet, samt veiledere fra de enkelte 
særforbund og kommunens særskilte bestemmelser.  
 
 
 
 
 



 

  
 
 
 
Se for øvrig Skaun kommunes generelle reglement for lån og leie av kommunale lokaler:  
www.skaun.kommune.no/getfile.php/4732238.1720.zztqz7znpklkmn/Reglement+for+lån+og+leie+a
v+kommunale+lokaler.pdf  
  
Kontaktperson for booking av idrettshaller og spørsmål knyttet til dette reglementet er:  
Konsulent Jartrud Marie Åsvold, epost: Jartrud.Marie.Asvold@skaun.kommune.no  
  
Kontaktperson for bruk av gymsaler og andre lokaler ved barneskolene er administrasjon/enhetsleder 
ved skolen.  

   

Veiledere for smittevern   
Smittevern for idrett (covid-19):  

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

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/koronavettregler/   
  
 
 
Med hilsen 
    
    
    
Jartrud Marie Åsvold Knut Andrè Bjerke 
idrett- og friluftskonsulent  enhetsleder, kultur, fritid og frivillighet 

  

Direkte innvalg: 72867267  
 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. 
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