ARRANGEMENTS MANUAL
SMITTEVERNPLAN
Buviksprinten 10.03.2021

8-16 år
evnt (11.03.2021 13-16 år)

Dette er en tilpasset arrangements manual/smittevernplan for Buviksprinten
2021.Planen består av retningslinjer som er utarbeidet mtp en forsvarlig
gjennomføring av arrangementet for G/J 8-16 år den 10.og 11.03.2021. Den er
utarbeidet etter råd fra helsemyndighetene, Norges skiforbund og Sør-Trøndelag
skikrets. Covid-19-forskriften og regjeringens retningslinjer for idrett er gjeldende.
Geografisk begrensning for påmeldte med foreldre og foresatte
På bakgrunn av anbefalinger fra NSF vil dette rennet være for utøvere fra klubber
tilhørende Sør-Trøndelag skikrets.
Påmeldingsfrist 08.03. Ingen etteranmelding.
Kort om arrangementet
Rennkontoret vil være utendørs før inngang til stadion. Der vil hver enkelt utøver få
sitt startnummer og brikke for de med lånebrikker. Alt støtteapparat
(foreldre/foresatte/trenere) må registreres med navn og telefonnummer. Utøvere
ivaretas gjennom resultatlister og anses som tilstrekkelig registrering.
Funksjonærer ivaretas gjennom utarbeidet bemanningsliste med navn og
telefonnummer.
Alle registreringer/lister ivaretas av Buvik IL i 10 dager etter renndato for evt.
smittesporing.
Det estimeres opp til 100 deltagere og 100 foresatte/ledere pr renndag. Vi har ca. 20
lokale funksjonærer. Funksjonærene kommer I TILLEGG til de maks 200 pr.
kohort/puljer.
Info ift arrangementet blir lagt ut i forkant på www.buvikil.no
Rennledelse:
Rennleder: Erik Husby tlf 454 50 297
Smittevernansvarlig: Elin Kvernberg tlf 970 83 376
Løypesjef: Ole Hammer
Rennkontor: Kim Johansen
TD: Jon Roald Sandvik
Kohortinndeling og registrering
Det tillates 1 ledsager/foresatt pr. påmeldt løper. Alle oppmøtte på hver renndag vil bli
registrert.
NB! Alle deltagere og oppmøtte vil være ansvarlig for å overholde avstandskravet på 1
meter og følge smittevernrådene.
Adgangskontroll : Arrangør har adgangskontroll inn til arena. Kun påmeldte deltagere med
max. 1 foresatt gis adgang. Alle må registreres med kontaktinfo for eventuell senere
smittesporing.
Parkering: Forhåndsbetaling på kr. 50,- for parkering til VIPPS nr. 77400

Arena og avvikling
• Oppvarming/skitest : Kan gjøres i løypa . Vis hensyn til de som konkurrerer!
• WC i klubbhuset kan benyttes. Det vil være toalettvakt som ivaretar hygiene med
rengjøring.
Utenfor toaletter blir det satt opp egne stasjoner med antibac.
• Startnummer og evt. lånebrikke hentes av hver enkelt løper i utendørs rennkontor før
inngang til stadion.
• Klær og utstyr ivaretas av den enkelte løper, arrangør har ikke plastposer e.l. for klær.
• Etter ferdig løp: ingen premieutdeling, kun deltagerpremie som hver enkelt tar med seg fra
et bord ved utgang fra mål. Ingen servering av drikke til løpere. Løper legger selv
startnummer og evt. lånebrikke i egne kasser ved utgang fra mål.
• Resultatlister: Resultater kommer under arrangementet på EQ timing
. Speaker vil lese resultat for hele klasser hvis det er klart.
• Restaurant: Ingen
• Dusj/Garderober: Dette er ikke tilgjengelig

Informasjon til alle deltagere og andre som vil være til stede
Alle løpere, trenere, ledere, funksjonærer 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 ikke møte opp på 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. https://www.skiforbundet.no/langrenn/

Til slutt minner vi om den enkle regelen: HOLD AVSTAND !

