PLAN FOR SMITTEVERN
POENGRENN 2021
Januar - mars 2021, Frøsetmarka skianlegg
Denne planen er basert på siste versjon av protokoll og manual fra Norges Skiforbund, datert 06.11.20.
Formålet er at alle arrangement skal kunne gjennomføres på en trygg og god måte innenfor de regler og
retningslinjer som til enhver tid er gjeldende.
Planen sendes til kommuneoverlege for gjennomgang og godkjennelse. Arrangør retter seg etter kommunens
pålegg.
INFORMASJON TIL ALLE DELTAKERE OG ANDRE FØR ARRANGEMENTET
Alle løpere, trenere, foresatt og frivillige 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, skal IKKE delta under arrangementet.

INFORMASJON OM ARRANGEMENTET
Gjennomføring og omfang:
Arrangementet gjennomføres onsdager januar – mars 2020. Opphold i vinterferien. Tar sikte på oppstart
onsdag 13.01.2020. Sannsynligvis klubbmesterskap og avsluttende arrangement onsdag 10.03.2020.
Arrangementene gjennomføres i Frøsetmarka skianlegg.
Dette er ett breddetilbud som arrangeres hvert år av Støren sportsklubb avd ski. Aldersgruppe er fra 0-100år.
Ansvarlige, lokal arrangementsledelse:
Styret i Støren ski
Styreleder:

Tove Fjorden Ree,

tlf. 916 72 583

Rennleder poengrenn:

Kari Anne Endal,

tlf. 406 33 889

Rennprogram:
Start kl. 18:00 fra 0 år tom. 10 år. Fellesstart på resterende løpere kl. 18.30
Forberedende arbeid:
Det vil fortløpende vurderes gjennomføring ifht covid-19 og til enhver tid gjeldende retningslinjer. I tillegg
vil det holdes løpende dialog med kommuneoverlege.

Kohortinndeling og registrering:
Ingen kohort utgjør mer enn 200 personer. Dvs at totalt antall til stede ved arrangementet samtidig vil ikke
overstige 200 (max 200 pr.02.11.2020).
Arrangøren registrerer hvilke personer som inngår i kohorten.
Erfaringsmessig har det ila arrangementene vært registrert ca 130 løpere. Langt ifra så mange har møtt opp
hver onsdag. Deltakere med direkte tilknytning til Støren sportsklubb.
Påmelding til første onsdag gjennomføres pr epost med påmeldingsfrist søndag før første løp. Da er det god
kontroll på hvor mange som kan dukke opp. Det må også da vurderes om etteranmelding skal tillates eller
ikke. Det tillates kun 1 stk ledsager/foresatt pr deltager.
Første onsdag registreres alle deltagere med sine ledsagere/foresatt når de henter ut startnummer ute ved
tidtakerbod.
Videre registreres deltagere og ledsager/foresatt ved innkjøring til parkeringsplass.
Funksjonærer:
Funksjonærer som deltar i arrangementet har lokal tilknytning til/er bosatt i Midtre Gauldal kommune.
Antall funksjonærer i arrangementet: ca. 8-10 personer
Funksjonærer som står for gjennomføringen av arrangementer, skal ikke regnes med i det antallet personer
som kan være til stede.
Andre føringer for arrangementet:
•
•
•
•
•

Det blir ikke kiosksalg (vurdering om noen form for kiosksalg foretas fortløpende)
Inngang kun til toalettene bakveien inn i skihytta. Utenfor alle toaletter blir det satt opp egne stasjoner
med antibac. Tilgang til engangshansker.
Startnummer sorteres på forhånd og hentes av løper utenfor tidtakerbod
Ingen saftutdeling ved målgang
Ingen samlet premieutdeling, premie hentes ved eget bord av hver enkelt løper etter endt sesong, dvs på
klubbmesterskapet
Ikke tilgang til dusj/garderober i skianlegget
Settes opp flere stasjoner med antibac
Vi anmoder deltakere og støtteapparat jevnlig med viktigheten av å holde avstand via speaker
Henges opp plakater fra Skiforbundet med viktigheten av «Hold avstand»

•
•
•
•

På vegne av Støren Sportklubb, avd. Ski
Tove Fjorden Ree og Kari Anne Endal

