
Koronaveileder KM Rulleski 12.09.2020 
 

Hensikten med veilederen og tiltak som vil bli praktisert under avviklingen av KM Rulleski på Sandrip 

er for å sikre et trygt miljø hvor vi kan arrangere et arrangement under trygge forhold med fokus på å 

unngå smittespredning. 

Som utgangspunkt foreligger NSF sin koronaveileder for arrangement i bunn med spesifikke tiltak 

som er innført spesielt for dette arrangementet: 

NSF sine råd vedrørende fellesarrangement pr. 18.08.20 er som følgende: 

Fra og med 15. juni er det tillatt med arrangementer med inntil 200 personer forutsatt at følgende er 

oppfylt: 

Arrangementet gjennomføres på offentlig sted, for eksempel i et idrettsanlegg 

Det skal være en ansvarlig arrangør. Dette kan være idrettslag, annet organisasjonsledd eller 

arrangørselskap godkjent i hht NSFs reglement 

I grensen på 200 personer inngår deltakere, støtteapparat og eventuelt publikum. Personell som er 

nødvendig for gjennomføringen av arrangementet kommer i tillegg. 

Deltagere og andre tilstedeværende skal holde minst 1 meters avstand til hverandre 

Arrangør er ansvarlig for:  

a) Å ha oversikt over deltakere og hvem ellers som er til stede for å kunne bistå kommunen ved en 

eventuell senere smitteoppsporing. Dersom det lages en slik oversikt med navn og 

kontaktopplysninger for å kunne spore smitte, skal denne slettes etter 10 dager 

b) Å iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke deltar på arrangementet 

c) Å følge relevante standarder om smittevern 

d) Å tilrettelegge for at avstandskrav og smittevern kan følges under hele arrangementet 

 

Spesielle tiltak ved dette arrangementet: 

Starttidspunkt: 

Arrangementet vil bli delt opp i to deler med forskjellige starttidspunkt: 

⮚ Aldersklasser til og med 12 år starter klokken 11:00 

⮚ Aldersklasser fra og med 13 år starter klokken 13:00 

⮚ Det vil bli definert et eget område hvor kun utøvere og støttepersonell slipper inn. For hver 

del av arrangementet (start kl. 11:00 respektive 13:00) settes det en begrensing på 2 

personer fra hver klubb som får adgang innenfor avsperret område. 

⮚ Det vil være personell fra arrangørstab som noterer ned navn og kontaktinformasjon på 

støttepersonell som skal innenfor avsperret område.  

Garderober: 

Det vil ikke være garderober tilgjengelig ved dette arrangementet. Toalett vil være tilgjengelig på to 

lokasjoner, og det vil være personell fra arrangørstab som vil utføre desinfisering av kontaktflater 



med jevne mellomrom på begge disse toalettene. I tillegg vil det bli utplassert desinfisering på 

toalettene hvor brukere anmodes om å benytte desinfisering både ved ankomst og avreise fra 

toalettene. 

Låneski: 

KM klasser skal gå på låneski. Disse vil bli desinfisert av arrangør før de overleveres til ny utøver. 

Kiosk: 

⮚ Det vil ikke være noen form for selvbetjening 

⮚ Betaling kun med Vipps 

⮚ Kiosk vil ikke være i samme bygning som start/målområdet befinner seg for å hindre unødig 

ansamling av personer innenfor arrangementsområdet. 

Publikum: 

Det vil ikke være tilgang for andre enn utøvere, arrangør og 2 personer fra hver klubb innenfor 

avsperret område. Publikum vil bli anmodet om å trekke ut i løypene. 

Etteranmeldinger: 

For å ha kontroll på utøverlister vil det dessverre ikke være mulig med etteranmeldinger ved dette 

arrangementet. Husk påmeldingsfrist via MinIdrett som er 09.09.2020. 

Utdeling av startnummer: 

Startnummer og brikker vil bli utlevert klubbvis ved henvendelse til sekretariat. 

Premieutdeling: 

⮚ Det vil ikke være noen felles premieseremoni. 

⮚ Deltakerpremier vil bli utdelt umiddelbart etter målgang. Det vil ikke være noen felles 

premieseremoni. 

⮚ For vinnere av KM klasser vil disse bli oppropt en og en for tildeling av KM medaljer. 

 

Smittevernkontakt hos arrangør: 

Ole Lossius 

90199965 

Ole.lossius@brgruppen.no 

NB! Minner om at dere må gi beskjed umiddelbart til smittevernkontakt ved påvist korona i 

dagene etter arrangementet. 
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