SMITTEVERNPROTOKOLL OG MANUAL
FOR ARRANGEMENT 20/21
Oppdatert 09.03.2021
Manualen vil bli oppdatert ved behov, blant annet som følge av endringer i myndighetenes regler og retningslinjer.
Arrangøren må holde seg oppdatert på regelverket som til enhver tid gjelder.

INNLEDNING

Denne manualen er en tilpasset/modifisert utgave av smittevernprotokollen utarbeidet for
Beitosprinten 2020.
Manualen er ment å være et hjelpemiddel for arrangører av Konnerudrennet «koronaperioden». Formålet er at arrangementet skal kunne gjennomføres på en trygg og god måte
innenfor de regler og retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.
Manualen og innholdet er tilpasset er tilpasset i størst mulig grad for Konnerudrennet og
omkringliggende fasiliteter. Det vil gjøres en fortløpende vurdering av hvilke tiltak og
tiltaksområder som er relevante for gjennomføring på gitt tidspunkt. Mange av forholdene
som er beskrevet vil påvirkes av beslutninger tatt av, eller i samråd med, lokale
helsemyndigheter.
LYKKE TIL!

Foto: Claes-Tommy Herland

KORT FAKTAINFORMASJON OM ARRANGEMENTET

GJENNOMFØRING OG OMFANG:

Arrangementet gjennomføres i perioden 14.03.2021 i grenen langrenn fristil stilart.
Konkurransene gjennomføres på Konnerud arena/skianlegg.
Det estimeres ca. 690 deltagere, 290 servicepersoner/ledere og 50 funksjonærer/teknisk
personell.
Tidligste ankomst til Konnerud arena «parkering» for deltakere/servicepersonell forventes å
være kl 0745 14.03.2021
Siste avreisetidspunkt for deltakere/servicepersonell forventes å være kl 1800 14.03.2021

ANSVARLIGE, LOKAL ARRANGEMENTSLEDELSE:

Ståle Kihle, Arrangementsansvarlig Konnerud IL
Hans-Christian Bjønnes Olsen, Rennleder Konnerudrennet
Torstein Myklebostad, Rennleder Konnerudrennet
Valborg Hoen-Lund, medisinsk ansvarlig / smittevernansvarlig
Fullstendig oversikt over organisasjonskomiteen med kontaktinformasjon vedlegges.

RENNPROGRAM:

Konnerudrennet er planlagt gjennomført over 1 dager og alle distanser vil foregå i fristil.
Dette gjøres for å minimerer oppholdstid og antall mennesker samlet på arrangementet til
enhver tid.
Det vil ikke være kafeteria, garderobefasiliteter eller premieutdeling under årets
arrangement og arrangementet vil i all hovedsak foregå utendørs. Dette gjøres av hensyn til
smittevern og regel om avstand og samling av mennesker. For de yngste deltakerne vil det
bli premiering i målgang.
Det vil bli anlagt toalettfasiliteter inne på arenaområdet. Det vil også bli satt opp
«vaskestasjoner» på strategiske punkter i de ulike kohortområdene.
Påmeldte deltakere og tilhørende servicepersonell vil få tildelt kohortnummer og tids slotter
for ankomst anvist parkering, ankomsttid venteområde, ankomsttid arenaområde og
starttider for aktive løpere.

Alle, det vil si løpere, servicepersonell og funksjonærer registreres for best mulig kontroll og
evt smittesporing om nødvendig. Løpere registrerer/melder seg på seg som «vanlig» i Min
Idrett til arrangementet. Servicepersonell vil registrere seg på egen mailadresse hvor navn,
nummer og løper de følger oppgis. I de yngste klassene er det tenkt 1:1 forhold
løper/servicepersonell. I de eldre aldersklasse fylles det i størst mulig grad opp med løpere
og klubbene står ansvarlige for å melde servicepersonell med løpere de følger til samme
mailadresse. Funksjonærer tilknyttet arrangementet er registrert i arrangørens egen
mannskapsplan med tid/sted/funksjon og kontaktopplysninger. Bytte av funksjonærvakter
meldes arrangør for å påse korrigeringer i mannskapsplan.
Kun akkreditert personell, dvs påmeldte deltakere og servicepersonell, vil få adgang til
arrangementet. Akkreditering vil finne sted i utkanten av stadionområde (se kartskisse).
Arrangementet vil ikke være tilgjengelig for publikum og ikke-akkreditert personell vil bli
høflig avvist og bedt om å forlate området. Det vil bli sendt ut informasjon om dette til
tilreisende klubber i forkant samt publiseres på arrangørens egen web side.
Det oppfordres til at alle benytter munnbind.
KOHORTINNDELING OG REGISTRERING

Se egen kjøreplan for inndelte kohorter.
Ingen kohort utgjør mer enn 200 personer.
Funksjonærer tilknyttet arrangementet kommer i tillegg.
Arrangementsgjennomføringen er fordelt på 2 områder- «venteområde» og
«arenaområde». Det vil ikke til noe tidspunkt være mer enn 1 kohorter pr. område samtidig,
og kohortene vil til enhver tid være adskilt med minimum 2 meters avstand.
Arrangøren har register på hvilke personer som inngår i hvilke kohorter, og hvor disse
oppholder seg til enhver tid. I tillegg registreres navn, område og tidsrom for tilstedeværelse
av arrangørens gjennomføringspersonell.
Inndeling i smågrupper (eks. klubblag) innenfor hver kohort bør bli vurdert hvis praktisk
gjennomførbart
Ved ankomst arrangement vil alle tilreisende få et kohort nummer, en predefinert
oppmøtetid og predefinert anvist parkering. Herfra vil ankommet deltakere/servicepersonell
sluses til akkrediteringsområde for avhenting av startnummer/gyldig akkreditering. Ingen
personer vil slippe inn i «venteområdet» uten gyldig akkreditering.

UTSKIFTNINGER AV KOHORTER:
I henhold til retningslinjene for smittevern er det tillatt å skifte ut kohorter underveis i et
arrangement.
Dette kan løses ved:
1. Å skifte ut en hel kohort på 200 personer. Dette innebærer at ALLE må skiftes ut og at
INGEN kan tiltre begge kohortene/arrangementene. Hvert kohortområdet vaskes ned
iht smittevernrutiner mellom hver utskiftning og før ny kohort slippes inn på
kohortområdet.
Hver kohort vil ha egen parkering, inngang og utgang til/fra stadionområde.
Det kan kun være 200 personer til stede ved «arenaområde» samtidig. Eventuell
utskifting av kohorter må gjøres på en smittevernmessig forsvarlig måte. I praksis
betyr dette at en kohort må forlate vente- eller arena område før neste ankommer
for oppvarming / forberedelser.
I dette ligger også at kun en kohort av gangen har tilgang til
start/konkurranseløype/mål.
Siden det skal gjennomføres arrangement med utskiftning av kohorter er det i
forkant utarbeidet detaljerte tidsstudier/modeller som hensyntar bl.a.:
-tid til tømming av stadion («fjerning» av samtlige i forrige kohort)
-tid til nedvask
-tid til oppvarming forberedelse neste kohort.
Det er angitt separate inn-/utganger for å unngå nærkontakt og skape bedre flyt.

FRIVILLIGE/FUNKSJONÆRER
Frivillige som deltar i arrangementet har lokal tilknytning til/er bosatt Drammen/Konnerud
Antall frivillige i arrangementet: 50

ANKOMST OG TRANSPORT

Det forventes at tilreisende ankommer med privatbil. Her vil de i forkant ha mottatt
informasjon som bla annet inneholder anvist parkering til gitt tid og informasjon om
samkjøring. Det vil ikke være anledning til å ankomme angitt parkering tidligere. Det
oppfordres til forhåndsbetaling via Vipps. Personell som ikke er akkreditert vil bli høflig
avvist og bedt om å forlate området.

OPPLÆRING FRIVILLIGE

Før arrangementet gjennomføres 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 rennlege (eller andre oppnevnte personer der
dette er mer relevant).
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 «smittevernledere» kommer med anmodning om
Vi anmoder evt. løpere og ledere 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.

FOR KOHORTINNDELING PÅ ARENAENE: SE VEDLAGTE KARTSKISSER FOR ARENAER

ARRANGEMENTET VIL IKKE VÆRE ÅPNE FOR PUBLIKUM /VÆRE ÅPENT FOR PUBLIKUM I
HENHOLD TIL FØLGENDE BEGRENSNINGER:

Informasjon vil gis i forkant av arrangementet for det oppfordres til at publikum forblir
hjemme. Kun akkreditert personell slipper inn på arrangementsområdet. Personer uten
gyldig akkreditering vil bli høflig bortvist.

SMITTEVERNUTSTYR:

Smittevernutstyr som vil bli brukt under arrangementet;
Smittevernutstyr:
Masker
Hansker
Sprit
Sprayflasker
Her vil påfyll av utstyr skje fortløpende og etter behov.
KORT BESKRIVELSE AV MYNDIGHETENES KRAV/BEGRENSNINGER FOR
IDRETTSARRANGEMENTET GENERELT OG DE MED UNNTAK FRA INNREISEKARANTENE

Bestemmelsene for gjennomføring av arrangement følger av Covid-19- nasjonal forskriften:
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/oversikt-over-nasjonale-tiltak/id2826828/











Ved utendørsarrangement er det tillatt med inntil 200 personer.
Grupper med inntil 200 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 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



KOMMUNEOVERLEGENS TILTAK OG BEGRENSNINGER

Den enkelte 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. Det oppfordres
også i forkant med mail til alle påmeldte at alle skal forholde seg til lokale restriksjoner fra
kommunen de bor i, uavhengig av hvilken kommune klubben tilhører. Det vil si at dersom du
bor i en kommune der de anbefaler redusert mobilitet eller der det ikke er lov med utendørs
idrettsarrangementer, ønsker vi at du avstår fra å delta på Konnerudrennet. Om din
kommune har en slik forskrift har vi åpnet for avmelding i Min Idrett. Denne er åpen tom
10.03.

OVERORDNEDE BARRIERER OG SMITTEVERNTILTAK FOR ARRANGEMENTET

Arrangøren 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 og 2m mellom kohorter
3. Begrense antall mennesker på samme sted/område til kohorter og 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. Sørge for effektive rutiner for identifisering av smitte via obligatorisk testing av alle
som kommer fra land som Norge krever test og karantene for.
7. Ha god beredskap og kapasitet på isolasjon, smittesporing og smittesanering
8. Praktisere tydelige konsekvenser for enkeltpersoner og grupper ved brudd på
smittevernreglene/protokollen, som for eksempel tilbakekallelse av akkreditering og
utvisning/hjemsendelse fra arrangementet.

Funksjonærer med desinfeksjonsansvar:
Hver desinfiserer skal ha sin egen spritsprutflaske og pakke med engangskluter.
Alle utsatte kontakt overflater skal desinfiseres mellom kohortskifte.
Punkter med hyppig kontakt, skal desinfiseres mellom hver kontakt. Her vil det stå en
ansvarlig for punktet.
Punkter:
Akkreditering
Overgang kohort
Toalett
Start
Mål
Utgang
Akkreditering:
Alt ankommet personell sprites.
Sprit så mye som mulig overflater som eksponeres av ankommet personell.
Om kontakt- sprit før og etter hos person med kontakt. Sprit av overflate.
Overgang vente/arena:
Viktig å passe på at folk ikke stimler sammen- her vil egne arenafunksjonærer være
utplassert
Spriting av kontaktoverflater mellom hver kohort.
Toalett:
Alle spriter seg før og etter toalettbesøk.
Her vil egne arenafunksjonærer være utplassert og påser at besøkende spriter håndtak, vask
og sete mellom hvert toalettbesøk
Mellom kohort skifte skal alle toalett sprites ned.
Start:
Spriting ved kontakt
Munnbind på funksjonærer om vanskelig å holde avstand. Funksjonærer må ha hansker og
skal ikke ta seg til ansikt.
Mål: som ved start. Her vil egne bakker for startnummer og lånebrikker utplasseres. Løpere
besørger å ta av egne nummer/brikker og legge på anvist sted. Bakkene blir behandlet på
smittevernmessig forsvarlig måte av rennlege
Utgang:
Alt forlatende personell sprites.
Spriting av kontaktflater ved enhver kohort skifte.
Her vil egne arenafunksjonærer være utplassert

COVID-19 TEAM

Det vil bli etablert et Covid-19 team. Teamet består av følgende personer:



Rennledere
Rennlege / medisinsk ansvarlig hos arrangør

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.
Arrangøren bør vurdere å ha tilgjengelig dedikert hotell/bosted for eventuelle
personer som tester positivt og som følge av dette skal isoleres etter anvisning fra
kommuneoverlege

INFORMASJON TIL ALLE DELTAGERE OG ANDRE SOM VIL VÆRE TIL STEDE UNDER
ARRANGEMENTET FØR ARRANGEMENTET.

Alle løpere, trenere, ledere, frivillige 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 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 hver enkelt inngang for de ulike kohortene på
venteområde. Kun korrekt akkrediterte gis adgang.
Det opprettes separate parkeringer for de ulike kohortene. Se kartskisser.
Startnummer og brikke klargjøres på forhånd og klargjøres for avhenting av den
enkelte utøver. Klargjøring og overlevering gjøres av funksjonær som har fulgt
interne prosedyrer for desinfisering. Lånebrikker for yngre som deles ut sammen
med startnummer og at eldre løpere (over 11 år) benytter egne brikker.
Klær og utstyr ivaretas av den enkelte løper. Løperne lagrer klær i et
deponiområde nær utgangen hvor de selv henter etter målgang.
Det vil ikke bli seremoniell premieutdeling på arrangementet. For de yngste
klassene vil premiering skje ved målgang
Toaletter: Det vil være egne toalettfasiliteter på arenaområdet
Beskrivelse av toalettfasiliteter.
Det vil bli hengt opp en egen instruks på hvordan man skal anvende / forlate
toalettene. Instruksen vil være:
DØRHANDTAK INN / UT AV TOALETT, KNAPP TIL
NEDSPYLING SKAL RENGJØRES OG BERØRES
MED ANTIBAC-SERVIETT UNDER OG ETTER BRUK. HUSK
HÅNDVASK!

Utenfor alle toaletter blir det satt opp egne stasjoner med antibac

ARENASIKRING (SE ARENAKART)






Arrangør oppretter adgangskontroll i de områder som er nært tilknyttet
kohortene slik at ikke uønsket publikum gis adgang til å oppholde seg i nærheten
av disse områdene.
Alle kohorter skilles med sperringer og 2 meters «sikringsavstand»
Det opprettes sone for overlevering av ski mellom arenaområde og start hvor
sikringsavstand på 2 meter overholdes.

MEDIA



Evt representanter fra media må forhånds påmeldes og akkrediteres for å slippe
inn på arrangementet

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. 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. 04.03.2021 utarbeidet i henhold til kravene i
Covid-19-forskriften med tilhørende anbefalinger og retningslinjer fra nasjonal forskrift.
Den enkelte arrangør må sette seg inn i eventuelle endringer i regelverket, samt pålegg og
innspill fra nasjonale og lokale helsemyndigheter.
Drammen 04.03.2021
Konnerud Ski

VEDLEGG 1: OVERSIKT OVER ORGANISASJONSKOMITEEN MED KONTAKTINFO
Rolle
Arrangement ansvarlig
Rennleder
Rennleder
Medisinsk/smittevern ansvarlig
Arena ansvarlig
Løypesjef
Parkerings ansvarlig
Tidtaker ansvarlig

Navn
Ståle Kihle
Hans-Christian Bjønnes Olsen
Torstein Myklebostad
Valborg Hoen-Lund
Geir Amundsen
Geir Egil Nordbom
Ola Prestgård
Bjørn Bendiksen

Telefon
93281545

47375028
95238580
99294226
47453454
95876396
95859222
90088172

@
sk@eckfos.no
hans-christian.olsen@outlook.com
torstein.myklebostad@rottefella.no
valborg.hoen@gmail.com
geir@holtefjell.no
Geir.Egil.Norbom@drammen.kommune.no
ola.prestgard@gmail.com
bjorn.bendiktsen@ebnett.no

VEDLEGG 2: ARENAKART (2)
Se egen skisse

