


PERIODEINNDELING
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Periode 1
13. november 2020 – 31. desember 2020
Kunngjøres 13. november 2020
Lerøy Cup 1 Geilo og Lerøy Cup 2 Geilo

Periode 2
1. januar 2021 – 1. februar 2021
Kunngjøres 15. desember 2020
Lerøy Cup Lygna 3 og Lerøy Cup 4 Brumunddal

Periode 3
1. februar 2021 – 1. mars 2021
Kunngjøres 18. januar 2021
Lerøy Cup 5 Os i Østerdalen

Periode 4
1. mars 2021 – 30. april 2021
Kunngjøres 15. februar 2021
Hovedlandsrennet, NM for Junior og Ungdom, NM Senior og Lerøy Cup Finaler



HVA GJELDER FOR ARRANGEMENT?

Grunnregelen i Norge er at alle arrangementer er forbudt nå, men noen former for arrangement kan 
gjennomføres så lenge man oppfyller visse krav.

Store lokale forskjeller:
- Ingen aktivitet
- Inntil 200 personer
- Inntil 600 personer fordelt på 3 grupper
- Forskjellige aldersgrupper/segmenter som får lov til å konkurrere

Alle arrangører MÅ ha opprette god dialog, så tidlig som mulig, med kommunelege omkring gjennomføringen av 
arrangementer.

Det er lov å ha flere grupper med 200 personer etter hverandre
- Vask av alle flater mellom og ingen kontakt/kryssing av grupper

Publikum er ikke lov, alle må ha en funksjon
- Ingen har vel fastmonterte seter? Seter, ikke benker

NSSF Koronaveileder:
https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/
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KOM PÅ ARENAEN

INNSKYTING

KONKURRER

FORLAT ARENAEN
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HVA GJELDER FOR ARRANGEMENT?



NASJONALE ARRANGEMENT – JANUAR
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De samme toppidrettsutøverne som nå før jul får delta – øvrige utøvere må konkurrere lokalt.
Åpning for utvidelse på Brumunddal om myndighetene endrer retningslinjer i tide.

Arrangementene er utsatt en uke, og avholdes derfor:
15.-17. januar – Lygna (erstatter Stryn)

29.-31. januar – Brumunddal

Teller ikke sammenlagt i norgescup

Innskyting kretsvis



LOKALE ARRANGEMENT

Lokal aktivitet innenfor samme bo og arbeidsregion er den sikreste formen for aktivitet og måten å 
sørge for at flest mulig får mulighet til å opprettholde aktivitet i en periode nå.

Alle klasser kan konkurrere lokalt. 
- Utøvere i klasse 20 år og eldre må holde minimum 1 meters avstand til andre også underveis i 

konkurranse.

Geografisk avgrensning og deltagerbegrensinger:
- Ha dialog med lokale helsemyndigheter om hva de tenker er en fornuftig begrensing i deres område.
- Tillat det området som naturlig kan reise til arrangementet uten å overnatte for å konkurrere en helg.
- Husk at det er hvor utøver bor som er avgjørende, ikke klubbtilhørighet.
- De som er på hytte skal unngå kontakt med lokalbefolkningen og kan derfor ikke konkurrere «lokalt rundt 

hytta».
- De som er hjemme i julen er bare på besøk og «bor» ikke der, og bør derfor avvises.

Registrer aktivitet i EQ Timing
- Også om man ikke bruker det til å ta tider
- Viktig statistikk for NSSF
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STØTTEORDNINGER

Koronakrisepakke 3
- Dekning av inntektstap, opp til 70%
- Foreløpig frem til nyttår – blir videreført i en form
- Mer informasjon:
https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/arrangement/stotteordninger/
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FHI – VIDEREUTVIKLET SYSTEM FOR 
RISIKOVURDERINGER
Iverksettes 16. Desember

Nivå 1 er kontroll.

Nivå 2 er kontroll med smitteklynger.

Nivå 3 er økende spredning.
Nivå 4 er utbredt spredning.

Nivå 5 er ukontrollert spredning.

Til hvert nivå foreslås det et sett med tiltak som kan tas i bruk.
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HVA TENKER VI FREMOVER?

Alt avhenger av hva myndighetene gjør i januar og tillater oss

Får vi lov til å arrangere nasjonale konkurranser for flere grupper så skal vi gjøre det.
- Det er da aktuelt å sette opp flere renn for kun de nå utelatte gruppene

Kategoriseringen av fylker vil kunne åpne opp for større regionale forskjeller i landet
- Det kan by på nye problemer og muligheter
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