Arrangementsveileder, langrenn
(Oppdatert 23.12.2021)

Etter at regjeringen innførte nye nasjonale smitteverntiltak, gjeldende fra midnatt 15. desember og i
4 uker fremover, er dette den oppdaterte arrangementsveilederen i langrenn
TOPPIDRETTSDEFINISJONEN:
• NSF langrenn har definert alle junior- og senior norgescuprenn, samt Skandinavisk cup som
toppidrettsarrangement. Junior- og seniorløpere som deltar i disse er definert som
toppidrettsutøvere.
Denne definisjonen er til godkjenning hos NIF, og vil bli oppdatert når tilbakemelding forefinnes.
GJENNOMFØRING AV KRETS-/KLUBBRENN
• Det er en begrensing på 100 utøvere på hvert arrangement
• Toppidrettsdefinisjonen vil ikke gjelde på krets/klubbrenn
• Det skal ikke være «innendørsaktiviter» i arrangementet
o Eks: Kiosk, kafé, premieutdelinger, oppholdsområder etc skal eventuelt organiseres ute
• Støtteapparat/foreldre, funksjonærer/arrangørstab, journalister kommer i tillegg
• Det kan gjennomføres flere arrangement på en dag, med nødvendig tid imellom
• Ingen arrangement skal gå inn i hverandre
• Alle konkurranseformer, også sprint og fellesstarter kan avvikles i henhold til NSF regelverk
• Det er ingen reiserestriksjoner som begrenser deltakelsen
• Det tillates ikke etteranmelding på renndagen
• Parkering betales med vipps på forhånd og kvittering vises gjennom bilvindu ved ankomst
• Oppmøte maks 45 minutter før start
• Utøver henter startnummer selv. Utdelingen spres ut på flere bord/båser for å unngå kø
• Det anbefales at arrangør stiller med smørehjelp på for å redusere behov for foreldre/støtteapparat
på stadion.
• Stadionområdet deles i områder, og bare utøvere fra ett arrangement er i samme område samtidig
(Se eksempel nedenfor)
o 1: Startnummer, ski-test/oppvarming (Sone1, kun utøvere)
o 2: Startområdet (Sone 2, kun utøvere)
o 3: Målområdet, utøvere etter målgang (Sone 3, kun utøvere)
o 4: Løypa er et område
• Utøver mottar premie ved målgang.
• Det anbefales å kun ha livetiming og ikke henge opp resultatlister på stadion
• Kretsrenn kan begrenses til deltakere fra en krets, sonerenn kan begrenses til en sone osv
• Alle arrangører bør utvikle en smittevernplan
• Lokale regler og pålegg fra kommunale helsemyndigheter må alltid følges
• Det er smittevernlegen i arrangør-kommunen som endelig godkjenner
Eksempel på hvordan stadionområdet kan inndeles:

