
 
 
 

SMITTEVERNPROTOKOLL VED SULDALSRENNET 

20. MARS 2021 

 

KORT FAKTAINFORMASJON OM ARRANGEMENTET  

 

GJENNOMFØRING OG OMFANG:  

Skirennet gjennomføres 20. mars 2021 i lysløypa ved Mosvatnet, Gullingen.  

Tidsplan: 

Start/løype/mål åpner for gruppe:                             10.30 

Første start:                                                                12.30 

Siste start:                                                                     14.00 

Siste målgang:                                                             14.45 

Siste løper ute av start/løype/mål:                              15.30 

ANSVARLIGE, LOKAL ARRANGEMENTSLEDELSE:  

Per Even Tjøstheim,  rennleder 

Jarand Hindenes, medisinsk ansvarlig / smittevernansvarlig 

 

RENNPROGRAM: 

Skirennet er åpent for deltagere i alle aldrer opp til og med 20 år pluss senioerer fra Suldal 

kommune. Start opp til og med 7 år er kl 12.30 og start fra og med 8 år er kl. 13.00. Det er 30 

sekunds intervallstart for alle. 

REGISTRERING 

Det forventes ikke flere deltagere inkl. støtteapparat/foresatte enn 200 stk. hvor det også 
blir satt tak. 

Det vil bli gjennomført registrering av deltagere ved påmelding samt registrering av samtlige 
deltagere, støtteapparat/foresatte ved ankomst til parkeringsplass ved Gullinghuset. Her vil 
det registreres navn og telefonnummer. Listene blir oppbevart i 10 dager før makulering. 



 
 
 

 

FRIVILLIGE 

Frivillige som deltar i arrangementet er bosatt i Suldal  

Antall frivillige i arrangementet: 23 

 

ANKOMST OG TRANSPORT 

Det er ventet deltagere fra Rogaland  

 

OPPLÆRING FRIVILLIGE 

Før skirennet gjennomføreres skal alle frivillige gjennom en minimumsopplæring der det blir 

gitt råd og anbefalinger for hvordan arrangementet kan gjennomføres i tråd med de 

generelle anbefalingene for forebygging av smitte og den enkelte sin opptreden. De frivillige 

som jobber i førstelinje og av den grunn trenger å anvende smittevernutstyr, sånn som 

hansker og desinfeksjonsmidler, vil få egen opplæring på dette. Denne opplæringen vil bli 

gitt av rennleder eller andre som blir oppnevnt til dette. 

 
I forbindelse med denne opplæringen vil det blant annet legges vekt på noen generelle 
«coronavettregler»: 
 

• Ingen skal ta på samme utstyr med hendene uten at hansker 
anvendes 

• De som bruker hansker skal ikke berøre ansiktet sitt med hanskene 

• Toalettbesøk på angitte steder 

• Vi retter oss etter det «smittevernledere» kommer med anmodning om 

• Vi anmoder evt. publikummere om å holde avstand iht. de til enhver tid gjeldende 
retningslinjer for sosial distanse 

 

Alle frivillige som har kjent forkjølelseslignende symptomer dagene før eller samme dagen 
som de skal engasjeres som frivillig under arrangementet, skal melde fra om dette til sin 
nærmeste leder. Vedkommende skal ikke engasjeres under arrangementet som frivillige. 

Frivillige eller andre som er i noen form for karantene eller i nærkontakt med person med 
positiv Covid-19 test, skal heller ikke engasjeres.  

 

 



 
 
 

 

 

ARRANGEMENTET VIL IKKE VÆRE ÅPENT FOR PUBLIKUM I HENHOLD TIL FØLGENDE 

BEGRENSNINGER: 

Skirennet er ikke åpent for flere enn de som er registret og har et maks antall på 200 

personer. Det er ikke praktisk mulig å stenge hele lysløypa fysisk med tanke på skiturister, 

men det vil bli satt opp plakater og gitt informasjon ved parkeringsplass ved Gullinghuset om 

anmodning til å bruke andre deler av løypenettet i Gullingenområdet.  

SMITTEVERNUTSTYR:  

Det blir pålegg om bruk av ansiktsmaske og hansker for de i arrangørstaben som er i 

nærheten av deltagere/støtteapparat på arrangementet. Dette er personell som deler ut 

startnummer,  er startere og mottagere i mål. Det vil bli satt ut lager av smittevernutstyr på 

definert plass for arrangørstab og består av ansiktsmasker og engangshansker.  

Det blir i tillegg satt ut spritdispensere på ulike steder ved stadion. 

KORT BESKRIVELSE AV MYNDIGHETENES KRAV/BEGRENSNINGER FOR 

IDRETTSARRANGEMENTET GENERELT OG DE MED UNNTAK FRA INNREISEKARANTENE   

Bestemmelsene for gjennomføring av arrangement følger av Covid-19-forskriftens  

§ 13: (link: https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-

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

• Ved utendørsarrangement er det tillatt med inntil 200 personer 

• Arrangøren skal sørge for at alle som er til stede på arrangementer skal kunne holde 
minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand, målt fra skulder til 
skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever mindre avstand 
mellom utøvere eller deltakere enn det. 

• Arrangement kan gjennomføres selv om kravet til avstand ikke kan overholdes for 
toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av 
idrettsarrangement 

• Ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer, skal 
ikke regnes med i det antallet personer som kan være til stede 

• Arrangøren skal iverksette tiltak som bidrar til at syke ikke er til stede (se 

informasjon her) 

• Relevante standarder for smittevern skal følges og god hygiene ivaretas 

• Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede  

 
 
 

•  

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/arrangementer-treningsareal-og-garderober#arrangementer-og-samling-i-grupper
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19/arrangementer-treningsareal-og-garderober#arrangementer-og-samling-i-grupper


 
 
 

  

KOMMUNEOVERLEGENS TILTAK OG BEGRENSNINGER  

 

Suldal kommune kan som følge av smittesituasjonen lokalt innføre egne tiltak med regler og 

begrensninger som går utover de nasjonale smittevernreglene.  Det er derfor viktig at 

arrangøren holder god dialog med kommunehelsetjenesten i planleggingen og 

gjennomføringen av arrangementet, og retter seg etter kommunens pålegg. 

 

 

OVERORDNEDE BARRIERER OG SMITTEVERNTILTAK FOR ARRANGEMENTET  

Suldal IL bygger sine smitteverntiltak på følgende prinsipper: 

1. Unngå at syke personer kommer i kontakt med friske ved god informasjon til alle i 

arrangementet, fysiske sperringer/begrensninger og raske melderutiner ved sykdom 

2. Holde fysisk avstand på minimum 1m mellom enkeltpersoner  

3. Begrense antall mennesker på samme sted/område  

4. God informasjon om håndhygiene, korrekte hosterutiner og begrense hånd til ansikt 

kontakt   

5. Sikre hyppig renhold av alle fellesområder/flater på arena. 

6. Ha god beredskap og kapasitet på isolasjon, smittesporing og smittesanering  

 

 

KORT OM HÅNDTERING AV SMITTETILFELLER  

• Ved identifisert smitteutbrudd skal smittevernansvarlig kommunelege og rennlege 

informeres umiddelbart.  

• Kommuneoverlege er normalt ansvarlig for å avgjøre grad av tiltak herunder 

karantene og isolasjon. Alle involverte parter, herunder arrangør, ledere og utøvere, 

underlegges vedtak og pålegg fra kommuneoverlege. 

• Kommuneoverlege er normalt ansvarlig for smittesporing. 

 

 



 
 
 

 

INFORMASJON TIL ALLE DELTAGERE OG ANDRE SOM VIL VÆRE TIL STEDE UNDER 

ARRANGEMENTET FØR ARRANGEMENTET.  

Alle løpere, trenere, ledere, frivillige, teknisk innleide og andre 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 som de skal delta under arrangementet, skal melde fra om dette til rennleder. 

Vedkommende skal ikke delta under arrangementet. Det betyr at det planlegges med «back-

up» løsninger til alle viktige funksjoner/roller, slik at disse kan erstattes dersom 

forkjølelseslignende symptomer skulle inntreffe tett på arrangementet. 

Alle løpere, trenere, ledere, frivillige, teknisk innleide og andre som har roller i 

arrangementet skal sette seg inn i arrangementets smittevernplan, som sendes/gjøres kjent 

for de ulike aktørene i god før arrangementet starter.  

 

 

 

SPESIFIKKE SMITTEVERNTILTAK FOR FØLGENDE OMRÅDER/STEDER  

 

ARENAEN 

• Arrangør har adgangskontroll til parkeringsplassen på arenaen. 

• Startnummer og brikke pakkes på forhånd og henges opp for avhenting av den 

enkelte klubb. Innpakking og oppheng gjøres av funksjonær. 

• Klær og utstyr ivaretas av den enkelte løper. 

• Premieutdeling  gjennomføres i henhold til gjeldende avstandsregler og uten 

utdelere. Premier plasseres på podiet/på egnede bord e.l. i forkant og tas opp av 

den enkelte utøver selv. 

• Dusj/Garderober: Ingen tilgang 

• Toaletter:  To offentlige toaletter ved parkeringsplass. Funksjonærer har egne 

toaletter i Gullinghuset. 



 
 
 

 


