
Smittevernprotokoll 

Poengrenn Byåsen IL Langrenn 

torsdag 18. februar, Skistua-Ferista 

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

12.02.21. 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. 

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: smittevernprotokoll-for-breddeidretten-nsf-oppdatert-

03.11.20.pdf (skiforbundet.no) 

Vi minner om den enkle regelen: HOLD AVSTAND! 

INFORMASJON OM ARRANGEMENTET 

Arrangementet gjennomføres torsdag 18. februar med start nedenfor Skistua og mål ved Ferista. 

Dette er et poengrenn for barn i alderen 6-16 år som er medlem av Byåsen IL langrenn.  

Ansvarlig: 

Rennleder:  Ola Stenseth  tlf. 936 72 400 

Smittevernansvarlig:  Ola Stenseth  tlf. 936 72 400 

Rennprogram: 

Rennet arrangeres i friteknikk med fellesstart for de ulike aldersgruppene. 

Løypelengder: 

4,5 km for alle klasser. 

Forberedende arbeid: 

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

Gjennomføring av rennet: 

Start og mål er ikke på samme plass i dette treningsrennet. Løpere møter opp ved start Skistua og går 

i mål like over Ferista. Løypa er noe forkortet i forhold til opprinnelig plan grunnet mye stein i løypa i 

de siste bakkene ned til Ferista. Det er lagt inn glipper i starten slik at det ikke blir opphopning av 
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løpere i startområdet. De ulike treningsgruppene starter samlet slik at arrangementet vil bestå av de 

samme gruppene som trener sammen til daglig. På grunn av spredning i starttidd og ved at de antatt 

raskeste treningsgruppene går først, vil disse rekke å forlate målområdet før nye treningsgrupper 

kommer i mål. 

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. 20 personer. 

Funksjonærer som står for gjennomføringen av arrangementer regnes ikke 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 starten av skiløypene ved 

Kumlukket. 

• Ingen saftutdeling ved målgang 

• Ingen premieutdeling 

• Ingen resultatservice ved mål 

• Vi anmoder om at deltagere forlater målområdet relativt raskt etter målgang. 


