
Smittevernprotokoll Tour de Kongsberg/ 
Sparebank1 Cup, Heistadmoen 8. januar 2022.
Innledning

Denne protokoll er en tilpasset versjon av «Veileder til utforming av  
smittevernprotokoll og manual for arrangement 20/21 Oppdatert 23.02.2021»

Norges skiforbund

Tilpasninger etter «covid-19-forskriften» med endringer av 14.12.21

Overordnet informasjon:

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 medisinsk ansvarlig for arrangementet. Vedkommende skal 
ikke møte opp på arena eller delta under arrangementet.

Kort faktainformasjon om arrangementet 

IL Skrim Ski ønsker velkommen til Tour de Kongsberg / Sparebank1 Cup på 
Heistadmoen, Kongsberg. Rennet vil gå i individuell start fristil, og blir fordelt på inntil 
4 arrangement med pauser mellom hvert arrangement lørdag 8/1 2022. Det er 
INGEN mulighet for etteranmelding. 
Hvert arrangement gir rom for inntil 100 utøvere. Det er ikke anledning for ledsagere 
å komme inn på arenaområdet, inkludert toalett. 
I tillegg henstiller vi om at det ikke følger mer enn 1 ledsager pr utøver til området, og 
at de venter i bil eller til enhver tid er minst 2 meter unna alle løyper. Ledsagere gis 
ikke tilgang til arrangementsområdet (inngjerdet/markert område).

Gjennomføring og omfang:

Arrangementene gjennomføres 08.01.2022 i tidsrommet og vil i sin helhet foregå på 
og i umiddelbar nærhet til Heistadmoen skistadion.  

Arrangementene er planlagt på en slik måte at det skal være mulig å delta 
uten behov for overnatting. Det vil derfor ikke være tilbud om innkvartering fra 
arrangørens side. Det estimeres inntil 400 deltagere ved 4 fulle arrangement og 50 
funksjonærer/teknisk personell. 
 
Tidligste ankomst til Heistadmoen forventes å være 08.01.2022 kl. 09.00.  



Siste avreisetidspunkt forventes å være samme dag kl 18.00. 

Ansvarlige, lokal arrangementsledelse:

 
Magne Roland, rennleder
Inger Waal Lande, leder IL Skrim ski
Stig Bjerkestrand Lekve, medisinsk ansvarlig / smittevernansvarlig
Fullstendig oversikt over organisasjonskomiteen med kontaktinformasjon vedlegges.

Rennprogram:

Alle konkurranser gjennomføres som 30 sekunders individuell start i fristil. 
Informasjon om tider finnes på ilskrim.no.

Planlagte møter og gjennomføring av disse:

Møter vil i all vesentlighet foregå elektronisk. Fysiske møter begrenses til maksimalt 
5 personer og vil foregå på skistua. Møtedeltagere bruker munnbind.

Arrangementinndeling og registrering

Hvert arrangement har plass til inntil 100 løpere. De eldste har tidligste start kl. 
10.00.
Øvrige start- og oppmøtetider publiseres etter påmeldinsfristens utløp.
Ingen arrangement utgjør mer enn 100 personer.

 
Arrangørstab vil til enhver tid holde minst 2 meters avstand til utøverne. 
Smittevernutstyr i form av munnbind og hansker benyttes av personell som må 
nærme seg ut over dette.

Det vil ikke til noe tidspunkt være mer enn 100 utøvere på arena samtidig. 

Arrangøren registrerer hvilke personer som inngår i hvilke arrangement, og hvor 
disse oppholder seg til enhver tid. I tillegg registreres navn, område og tidsrom for 
tilstedeværelse av arrangørens gjennomføringspersonell.

SKIFTE MELLOM ARRANGEMENT:  
I henhold til retningslinjene for smittevern er det tillatt å dele opp i flere arrangement. 
Dette løses på følgende måte:

Arrangement med inntil 100 utøvere avsluttes og området tømmes, hygienetiltak 
gjennomføres og det klargjøres for neste arrangement. Ingen slipper inn på området 
før det er klart. 



Hvert arrangement har egen parkering på samme sted, men parkeringen tømmes 
mellom arrangementene. Ingen gis inngang til stadionområde før parkeringen til 
gjeldende arrangement er åpnet.
Det kan kun være 100 personer til stede ved arrangementet samtidig. I praksis betyr 
dette at deltagere må forlate stadionområdet før neste gruppe ankommer for 
oppvarming / forberedelser. Det betyr at det er svært lite anledning til å gå seg ned 
etter gjennomført løp. Arrangøren henstiller alle om å forlate arenaen snarest 
etter målgang.

FRIVILLIGE 

Frivillige som deltar i arrangementet har lokal tilknytning til/er bosatt i Kongsberg-
området. Frivillige ivaretar alle funksjoner som kreves for å gjennomføre, og det er 
ikke gitt plass til profesjonelle aktører denne gang.

Antall frivillige i arrangementet: 50

Ankomst og transport

Deltagere må selv sørge for transport. Parkering på anvist sted. Kontaktløs betaling 
jfr. invitasjon.

Opplæring frivillige

Speaker vil jevnlig minne tilstedeværende på viktigheten av å holde avstand. 
- evakuering av syke/skadede

Før arrangementet 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 medisinsk ansvarlig (eller 
andre oppnevnte personer dersom det er mer relevant). Opplæringen er i all 
hovedsak basert på FHI´s materiale.

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

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

• De som bruker hansker skal ikke berøre ansiktet sitt med hanskene
• Toalettbesøk på angitte steder og opptreden iht. beskrivelse lenger ned i 

dette dokumentet
• Vi retter oss etter det «smittevernvakter» kommer med anmodning om



• Vi anmoder evt. publikummere utenfor arenaområdet 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 møte opp til 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. 

For inndeling på arenaene: se vedlagte kart for arenaer

Arrangementet vil ikke være åpent for publikum i henhold til følgende begrensninger:

Ingen utenom de registrerte deltagere skal på noe tidpunkt før, under eller mellom de 
ulike arrangement bevege seg inn på det inngjerdede og markerte stadionområdet. 
Løypeområdet omkring stadion vil ikke være avstengt. Arrangøren anmoder alle til å 
vise fornuft og holde minimum to meter avstand til konkurransetraseen og til å 
opprettholde minst to meters avstand til hverandre.

Smittevernutstyr: 

Det vil være tilgjengelig munnbind og håndesinfeksjonsmidler ved inngang til 
toalettet. Alle må bruke munnbind ved toalettbesøk. Arrangør bruker munnbind når 
de må være nærmere andre enn to meter. 

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://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/§13) 

• Ved utendørsarrangement er det tillatt med inntil 100 personer. 

• Arrangement (grupper) med inntil 100 personer kan skiftes ut i løpet av 
arrangementet, dersom det gjøres på en smittevernfaglig forsvarlig måte og 
det ikke er kontakt mellom dem.

• 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 

https://lovdata.no/forskrift/2020-03-27-470/%25C2%25A713


skulder til skulder. Arrangøren skal ikke gjennomføre aktiviteter som krever 
mindre avstand mellom utøvere eller deltakere enn det.

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

• Relevante standarder for smittevern skal følges og god hygiene ivaretas

• Arrangøren skal ha oversikt over hvem som er til stede

Følgende personer skal ikke regnes med i det totale antallet personer som kan 
være til stede på arrangement:

Kommuneoverlegens tiltak og begrensninger

Kongsberg kommune er orientert om arrangementet. Det er ikke satt begrensninger 
ut over nasjonale tiltak. 

Overordnede barrierer og smitteverntiltak for arrangementet

Arrangøren bygger sine smitteverntiltak på følgende prinsipper:

a. ansatte og oppdragstakere som står for gjennomføringen av arrangementer

b. utøvende kunstnere ved gjennomføring av kulturaktiviteter i regi av en 
profesjonell aktør

c. toppidrettsutøvere, støtteapparat og dommere ved gjennomføring av 
idrettsarrangement

d. støtteapparat og dommere ved gjennomføring av seriekamper i toppfotball 
(fotballserier) 
som Norges Fotballforbund har besluttet er klare til å følge forbundets 
smittevernprotokoller 
utarbeidet i samarbeid med Helsedirektoratet

e. journalister, fotografer og øvrige representanter fra media som er nødvendig for 
å sikre 
mediedekning av arrangementet.



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 til smågrupper 

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

5. Sikre hyppig renhold av alle fellesområder/flater på hotell, treningsrom, arena, 
etc.

6. Praktisere tydelige konsekvenser for enkeltpersoner og grupper ved brudd på 
smittevernreglene/protokollen, som for eksempel tilbakekallelse av 
akkreditering og utvisning/hjemsendelse fra arrangementet.

Kort om håndtering av smittetilfeller (eksempel)

• Ved identifisert smitteutbrudd skal smittevernansvarlig kommunelege og 
medisinsk ansvarlig for arrangementet 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 
smittevernsleder for arrangementet. Vedkommende skal ikke delta under 
arrangementet. Det betyr at det må 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 :

Arenaene 

• Arrangør har adgangskontroll til inngang på arena. Kun utøvere og korrekt 
akkreditert arrangørstab gis adgang.

• Det opprettes separate parkeringer for de ulike arrangement. (Ved dette 
arrangementet betyr separat parkering at de er adskilt i tid.)

• Oppholdsrom på arena er forbeholdt arrangør. Det vil ikke være salg av 
næringsmidler ved arrangementet. Parkering og evt andre betalinger 
foregår kontaktløst via VIPPS.

• Startnummer og evt lånebrikke for tidtaking leveres ut i ferdig pakket pose 
som utdeles ved inngang/registrering til den enkelte utøver.

• Klær og utstyr ivaretas av den enkelte løper, det vil ikke være plastposer 
for klær.

• Premier deles ut ved målgang.

• Dusj/Garderober: Det er ikke tilgang til garderober.

• Toaletter: Det er tilgang til toaletter. Ett toalett er merket og reservert for 
arrangør.  Alle som skal inn i toalettområdet skal bruke munnbind. 
Engangsmunnbind med instruks for riktig bruk, sammen med 
desinfeksjonsmidler, er plassert ved inngang til toalett. Det kan til enhver 
tid ikke være mer enn en ventende i korridor for toalettet. Ingen andre enn 
deltagere og arrangørstab har tilgang 

Arenasikring (se arenakart)

• Arrangør oppretter adgangskontroll i de områder som er nært tilknyttet 
arena. Publikum/ledsagere gis ikke adgang til å oppholde seg i nærheten 
av disse områdene.

• Det opprettes sperringer og 2 meters «sikringsavstand»

Frivillige funksjonærer og annet gjennomføringspersonell

• Det foreslås at alle frivillige funksjonærer i arrangementet registreres/
scannes inn og ut av sine funksjoner ved hjelp av listeføring eller i en egen 
funksjonærapp. Frivilliges opphold på arena er i hht. vaktlister og i på 



forhånd definerte avgrensede områder. Lokale smittevernmyndigheter har 
utfyllende informasjon om dette.

• Frivillige funksjonærer og annet gjennomføringspersonell skal i de tilfeller 
det er pålagt av lokale smittevernmyndigheter benytte munnbind.

Avslutning

Denne protokollen er så langt vi kjenner til pr. 27.12.2021 utarbeidet i henhold til 
kravene i Covid-19-forskriften med tilhørende anbefalinger og retningslinjer

Kongsberg 27.12.2021

Il Skrim ski 

Funksjonæropplæring:

https://www.youtube.com/watch?v=bjXX__R1Jp0

https://www.youtube.com/watch?v=Q_BJugEgpCc
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https://www.youtube.com/watch?v=bjXX__R1Jp0&fbclid=IwAR3QXYjNcrvGD5eUeBCGyjtK3vdrvnDdaFFCvCBe_3aqI2TALmHsBH8zpkw
https://www.youtube.com/watch?v=Q_BJugEgpCc&fbclid=IwAR3Ve99d8uRDfcgeyCuEtID22t489BBRqqPlxsMS0eDJ_tkIRVC0PJ7HtAU



