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Malvik IL 

Handlingsplan ved påvist koronasmitte   
 

Malvik IL følger den fellesidrettslige smittevernveilederen som helsemyndighetene har utarbeidet i 

samarbeid med idretten. Se punkter i skriv side 2. 

 

Handlingsplan – ved påvist korona smitte i MIL 

- Ved påvist korona smitte blant våre medlemmer, skal hovedtrener, som skal vite 

hvem i klubben vedkommende kan ha vært i kontakt med, bli kontaktet umiddelbart.  

- Hovedtrener tar kontakt med daglig leder i Malvik IL pr tlf: 453 76 202 

- Daglig leder informerer så kommuneoverlegen, hovedstyret og avdelingsleder pr tlf.  

 

- All kontakt med presse og media skal skje via styreleder Jan Inge Hov, tlf: 416 13 121 

 

- All informasjon til klubbens medlemmer blir distribuert via våre hjemmesider og 

facebooksider. 

 

Hva gjør klubben ved påvist korona virus blant våre medlemmer? 

- Klubben vil forholde seg til karantenebestemmelsene fra Malvik Kommune og ta 

forhåndsregler deretter. All aktivitet som klubben har iverksatt vil deretter bli vurdert 

i henhold til kommunale retningslinjer, FHI og NIF / særidretters egne bestemmelser.  

- Hovedstyret i Malvik Idrettslag vil fortløpende følge opp situasjonen i samråd med 

retningslinjer fra Malvik kommuneoverlege, FHI, NIF og særforbundene. 

- Avvik fra handlingsplan kan kun forekomme i samråd med Malvik kommuneoverlege. 

Handlingsplan gjelder fra dags dato og kan bli revidert på kort varsel.  

Ta vare på dere selv og ta vare på hverandre. 

Styret Malvik IL 
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https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
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De viktigste punktene i den fellesidrettslige smittevernveilederen: 

• Antall personer på ordinære treninger må ikke overstige 20 personer. Alle må holde 

minst 1 meters avstand. Barn og ungdom til og med 19 år trenger ikke å ha 1 meters 

avstand på trening. Dette gjelder både innendørs og utendørs. 

• Idrettslag og andre kan arrangere idrettsarrangementer som cuper, kamper og 

turneringer i samsvar med anbefalingene i veilederen. Arrangement på inntil 200 

personer er tillatt. Alle må holde minst 1 meters avstand. Unntak fra 1 metersregelen 

er personer under 20 år som deltar på sommerskole, sommerleir, aktivitetsleir og 

andre skolelignende fritids- eller ferietilbud i regi av idretten, samt de som står for 

arrangementet. Unntaket gjelder også for utøvere under 20 år som deltar i 

idrettsarrangement eller konkurranse som gjennomføres innenfor samme 

idrettskrets eller innenfor samme region. 

• Det er mulig for flere grupper á 20 personer å oppholde seg på samme treningsareal 

dersom gruppene holdes adskilt og de enkeltvis og samlet kan overholde 

smittevernrådene. 

• Idrettslag/foreninger bør der det er mulig inndele deltakerne i faste grupper og 

fortrinnsvis samle deltakere som omgås i andre sammenhenger, for eksempel ved å 

sette sammen grupper fra samme lokalmiljø, skolekrets eller lignende.  

• Bruk av garderober er tillatt. 

• Det er ikke behov for rengjøring av baller i ballidrett utover normal praksis. Deltakere 

bør oppfordres til å ikke ta seg til ansiktet mens man bedriver aktivitet med felles 

utstyr. 

• Ved bruk av felles matter, slagputer eller liknende utstyr som berøres hyppig med 
hendene/ansiktet anbefales håndvask før og etter bruk, samt rengjøring av utstyret 

mellom hver bruker. Begrens utstyr som innebærer tett kontakt med ansikt eller 

hender. 

• Syke personer må holde seg hjemme. 

• God hånd- og hostehygiene og forsterket renhold. 

• Idrettslaget er ansvarlig for at aktiviteter gjennomføres forsvarlig og i tråd med 

reglene. 

• Idrettslaget bør sørge for nødvendig opplæring og informasjon før oppstart. 

• Idrettslag må vurdere hvor mange trenere/instruktører/frivillige som er nødvendig 

for å gjennomføre aktivitet.                2 


