
 

Smitteverntiltak MjøsaTerrengsykkelcup 2021 
Informasjon til deltakere og støtteapparat angående smittevern 
 

Arrangør:  Brumunddal Sykleklubb 

Arena:   Veldre Sag Terrengsykkelarena, Veldresagvegen, 2387 Brumunddal  

Dato:   16. juni 2021 

Rittleder:  Runar Hauge  (tlf. 482 95 659) 

Smittevernleder: Torill Kvarstad  (tlf. 918 30 057) 

Vakt-/sanitetsleder: Øystein Høisveen (tlf. 954 59 379) 

 

 

På grunn av den pågående koronapandemien, vil arrangementet være underlagt gjeldende 

Covid-19-forskrifts Kapittel 5. Dette innebærer at man kan ha arrangementer opp til 200 

personer utendørs. Samtidig legger Regjeringens Plan for gradvis gjenåpning 

beskrankninger i forhold til mobiliteten i samfunnet og hvilke grupper som kan være aktive i 

idrettsarrangementer. På arrangementsdato – 16. juni – vil vi være i Trinn 2. Dette 

innebærer at toppidrett (K/M junior og elite) fra hele landet, samt barn og unge under 

17 år fra regionen, kan delta.   

Arrangementet foregår i et større område på og rundt Veldre Sag Terrengsykkelarena. Det 

vil derfor kunne være personer i nærheten av løypene som ikke har tilknytning til 

arrangementet. Antallet på 200 personer gjelder for det definerte arenaområdet. Mjøsa 

Terrengsykkelcup defineres som et lite arrangement med totalt antall utøvere og 

støtteapparat under 200 personer. Dette betyr at arrangementet avvikles som en kohort. 

Smitteverntiltak 
På bakgrunn i myndighetenes smitteverntiltak, må arrangør, deltagere, støtteapparat og 

andre som skal ta del i arrangementet ha kjennskap til både de nasjonale og arrangørs 

smittevernregler. Dette betyr at for alle skal 1-metersregelen overholdes både inne på 

arenaområdet og utenfor, og arrangøren organiserer rittet så det ikke er mer enn 200 

personer + arrangørstab innenfor arenaområdet til enhver tid.  

 

Poengtert ansvar for smittevern – ALLE 
• Personer med symptomer som kan representere covid19-infeksjon er ikke velkomne i 

arenaområdet eller på startstreken. De oppfordres til å holde seg hjemme. Dette 

gjelder også personer som er i hjemmeisolasjon eller i karantene.  

• Dersom man har symptomer på covid-19 – ta kontakt med 

arrangør/smittevernansvarlig (kontaktinfo over). 

• 1-metersregelen skal overholdes av alle. Allikevel går selve rittet som normalt da 

feltkjøring er tillatt – ref. NCF/NIF. 

• Alle som skal være til stede på arenaen under arrangementet i løpet av rittet må 

registrere seg i NIF/Vipps besøksregistrering. Se vedlegg. Dette for at arrangør skal 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470#KAPITTEL_6
https://www.regjeringen.no/no/tema/Koronasituasjonen/plan-for-gradvis-gjenapning/id2842645/


 

ha oversikt over alle som er innenfor arenaen hvis det blir oppdaget personer med 

smitte under/ etter arrangementet. 

• Det vil både ved toaletter og sykkelvask være særskilte tiltak for å minimere 

smitterisiko. Oppslag om sprit-/ håndvask vil bli slått opp på de aktuelle stedene og 

arrangør vil sørge for at det til enhver tid er Antibac e.l tilgjengelig på disse stedene.  

• All betaling under arrangementet vil foregå med VIPPS. Dette gjelder både parkering. 

 

Poengtert ansvar for smittevern – KLUBBER: 
• Klubben bringer med seg Antibac e.l. til bruk for klubbens deltagere og støtteapparat.  

• Påse at 1-metersregelen overholdes  

• Påse at munnbind brukes i situasjoner der det kan være vanskelig å overholde 

avstandsreglene.  

• Ansvarlig for at alle som skal være innenfor arenaområdet har lest gjennom og følger 

arrangementets smittevernregler. 

 

Poengtert ansvar for smittevern – DELTAKERE: 
• Må ha ekstra fokus på 1-meters regelen i start- og målområdet og følge de instrukser 

som gis fra arrangør. På grunn av smittevern vil starten være noe større i utstrekning 

enn det som er vanlig.  

• Det vil ikke være tillat med langing av drikke, gel o.l i lange/ teknisk sone for deltagere 

< 15-årsklassene noen dag. Disse må bringe med seg drikke selv på sykkelen. For 

deltagere i 15-, 16-, junior-, elite- og Masterklassene (Rød løype) må alle flasker 

merkes med navn og evt. nummer på flaskene slik at det er minst mulig sjanse for 

bytting av flasker.  Det vil ikke være tillat med langing før på runde 2. 

 

Hva gjør du hvis du mistenker at du er syk med koronaviruset (covid-19)? 
Hvis du har symptomer på covid-19 bør du testes. Dersom disse symptomene oppstår før 

avreise til Mjøsa Terrengsykkelcup i Brumunddal – ta kontakt med fastlegen din. Det er da 

også viktig at du tar hensyn til prinsippene om «Avstand, Karantene og Isolering». I dette 

følger det også at du ikke skal dra til arrangementet.  

 

Brumunddal/Hamar, 07.06.2021 

 

Torill Kvarstad   Øystein Høisveen   Runar Hauge 

smittevernansvarlig   vakt-/sanitetsleder   rittleder 

 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/hvis_du_mistenker_at_du_er_syk_med_covid-19/
https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/fakta/avstand-karantene-og-isolering/


 

 


