
Smittevernprotokoll 

Poengrenn Byåsen IL Langrenn 

Torsdag 11. mars, Nilsbyen skianlegg 

Denne planen er basert på siste versjon av protokoll og manual fra Norges Skiforbund, sist oppdatert 

23.02.21. Formålet er at alle arrangement skal kunne gjennomføres på en trygg og god måte innenfor 

de regler og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende. 

Planen sendes til kommuneoverlege for gjennomgang og godkjennelse. Arrangør retter seg etter 

kommunens pålegg. 

INFORMASJON TIL ALLE DELTAKERE OG ANDRE FØR ARRANGEMENTET 

Alle løpere, trenere, foresatt og frivillige som har roller i arrangementet, og som har kjent symptomer 

på forkjølelse, tap av lukt og smak, mageproblemer eller andre symptomer på akutt 

infeksjonssykdom dagene før eller samme dagen, skal IKKE delta under arrangementet. 

Husk god håndhygiene, korrekte hosterutiner og begrens kontakt mellom hånd og ansikt. 

Brudd på smittevernreglene vil kunne medføre umiddelbar bortvisning fra arrangementet. 

Ved identifisert smitteutbrudd skal smittevernansvarlig og rennleder informeres umiddelbart, slik at 

kommuneoverlege kan varsles og smittesporing/varsling kan starte. 

Se ellers skiforbundets koronaveileder: 

https://www.skiforbundet.no/norgesskiforbund/nyheter/2020/12/nsfs-koronaveileder/  

Vi minner om den enkle regelen: HOLD AVSTAND! 

INFORMASJON OM ARRANGEMENTET 

Arrangementet gjennomføres torsdag 11. mars i Nilsbyen skianlegg. Dette er et poengrenn for alle 

skiløpere som er medlem av Byåsen IL langrenn.  

Ansvarlig: 

Rennleder:  Ola Stenseth  tlf. 936 72 400 

Smittevernansvarlig:  Lars Petter Bjørnsen tlf. 932 12 617 

Rennprogram: 

Rennet arrangeres i klassisk stil med individuell start og 15 sekunders startintervall. 

Løypelengder: 

J/G 0-7 år:  500 m 

J/G 7-10 år:  1 km 

J/G 11-12 år:  2 km 

J/G 13-16 år:  3 km 

Kvinner junior/senior:  3 km 

Herrer junior/senior:  6 km  

Forberedende arbeid: 

https://www.skiforbundet.no/norgesskiforbund/nyheter/2020/12/nsfs-koronaveileder/


Det vil fortløpende vurderes gjennomføring ifht covid-19 og til enhver tid gjeldende retningslinjer. I 

tillegg vil det holdes løpende dialog med kommuneoverlege. Egen informasjon knyttet til 

smittevernplan gis alle funksjonærer i god tid før rennet. 

Kohortinndeling og registrering: 

Ingen kohort utgjør mer enn 200 personer. Dvs at totalt antall til stede ved arrangementet samtidig 

vil ikke overstige 200 ut over funksjonærene. Arrangøren registrerer hvilke personer som inngår i 

kohorten. 

Utskiftninger av kohorter: 

I henhold til retningslinjene for smittevern er det tillatt å skifte ut kohorter underveis i et 

arrangement. Disse skal ikke være i kontakt med hverandre eller samtidige på stadion/parkering. 

Personer har ikke lov til å inngå i flere enn én kohort.  

• Inndeling i kohorter gjøres etter at påmeldingsfristen er utgått, dvs 9. mars. 

• Det tas utgangspunkt i at rennet arrangeres i to kohorter. 

• Det tas utgangspunkt i 100 løpere pr. kohort. 

• 1 påmeldt løper kan ha med 1 forelder/foresatt/ledsager. Forelder/foresatt/ledsager må og 

melde seg på slik at vi har oversikt over alle som vil befinne seg på arenaen. 

• Samme ledsager kan ikke bli med eksempelvis barn nr. 2 dersom vedkommende har start i ny 

kohort.  

• Andre kohort får ikke parkere eller ankomme stadion før kohort nr 1 har forlatt stadion. 

• Ved forsinkelser ved tømming av stadion og parkering vil starttider for andre kohort kunne 

bli noe forskjøvet. 

Funksjonærer: 

Funksjonærer som deltar i arrangementet, har alle tilknytning til Byåsen IL langrenn og er bosatt i 

Trondheim kommune. Antall funksjonærer i arrangementet vil være ca. 25 personer. 

Funksjonærer som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet 

personer som kan være til stede. 

Andre føringer for arrangementet: 

• Alle løpere og støtteapparat/foreldre/ledsagere må registrere seg på vei inn til 

stadionområdet. 

• Startnummer sorteres på forhånd og hentes av løper ved inngang til startområdet 

• Det blir ikke kiosksalg 

• Det blir ikke tilgang på toalett 

• Ingen saftutdeling ved målgang 

• Ingen premieutdeling 

• Ingen resultatservice 

• Ikke tilgang til dusj/garderober i skianlegget 

• Det settes opp stasjoner med antibac 

• Vi anmoder deltakere og støtteapparat jevnlig med viktigheten av å holde avstand via 

speaker 

KORT BESKRIVELSE AV MYNDIGHETENES KRAV/BEGRENSNINGER FOR IDRETSSARRANGEMENT 

GENERELT 



Bestemmelsene for gjennomføring av arrangement følger av Covid-19-forskriftens § 13: (link: 

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

19/arrangementertreningsareal-og-garderober#arrangementer-og-samling-i-grupper 

• Utendørs på offentlig sted er det tillatt med inntil 600 personer, så lenge publikum sitter på 

faste, tilviste plasser, og er inndelt i grupper på inntil 200 personer. Arrangøren skal sørge 

for at det er minst 2 meters avstand mellom personer i ulike grupper til enhver tid. For 

arrangementer der publikum ikke sitter på faste, tilviste plasser er grensen 200 personer. 

Arrangøren skal: 

• sørge for at gjestene kan holde én meters avstand, målt fra skulder til skulder, til de man 

ikke bor sammen med til vanlig (unntak fra avstandsregelen gjelder for gruppene angitt 

i covid-19-forskriften § 13c). 

• iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er tilstede. 

• gjøre det mulig å ivareta god hygiene ved ankomst og underveis i arrangementet. 

• skrive ned navn og kontaktinformasjon hvis det er nødvendig for å ha oversikt over 

deltakerne ved en eventuell smittesporing, og slette informasjonen etter 14 dager. 

• sørge for at det skal være minst ett sete mellom deltakere på samme rad (unntatt personer 

fra samme husstand) og at det er en meters avstand mellom deltakerne i alle retninger, 

dersom arrangementet holdes i et lokale med fastmonterte seter. 

 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/arrangementertreningsareal-og-garderober#arrangementer-og-samling-i-grupper
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/arrangementertreningsareal-og-garderober#arrangementer-og-samling-i-grupper
https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/%C2%A713

