
 

 

 

 

Innbydelse karusellrenn i skiskyting 

Nordreisa lørdag 12. desember 2020 
 

Velkommen! 
 

Nordreisa IL Ski og Skiskyting ønsker alle velkommen til karusellrenn i skiskyting 

lørdag 12. desember 2020 – Normal program. 

Rennkomite 
Funksjon Navn Epost Mobil 

Rennleder Vidar Aamo 

Nikolaisen 

vidar.aamo.nikolaisen@griegseafood.com 918 78 362 

Rennkontor Harriet 

Steinkjer  

Nystu 

harriet@nordtroms.net 900 57 035 

Standplassjef Erling 

Martinsen 

erling@ymber.no 976 80 921 

Løypesjef Kjetil Hallen kjetil.hallen@nordtroms.net 975 41 647 

Teknisk  

delegert 

Dag 

Vollstad 

dag.vollstad@elanco.com 901 26120 
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Generelt om arrangementet: 

Årets sesong og arrangementer vil være preget av verdens pågående pandemi knyttet 

til Covid-19. Helgens renn i Nordreisa vil ikke være noe unntak. Fokus på smittevern 

for løpere, arrangører og ledsagere vil være ekstremt viktig for gjennomføring av 

arrangementet.  Det er viktig at vi alle da bidrar og tar et ansvar for å følge gitte 

retningslinjer gitt av myndighetene, kommunen, Troms- og Norges 

Skiskytterforbund. På denne måten kan vi gjennomføre et trygt og godt arrangement.  

 

Skiskytterrennet vil gjennomføres etter retningslinjer fra Norges Skiskytterforbund 

sin smittevernveileder, og etter retningslinjer fra Troms Skiskytterkrets. Dette 

medfører noen tilpasninger i forhold til «normal praksis», og det er derfor viktig at 

alle leser innbydelsen. Arrangementet forutsetter at smittesituasjonen for Covid-19 

holder seg stabil i kommunen. Arrangør holder for øvrig tett dialog med 

smittevernlege om praktisk gjennomføring av arrangementet. 

 

Det er satt en begrensning på maksimalt 200 personer på arena i tilknytning til 

arrangementet. Vi henstiller klubbene til å stille med så få ledsagere som mulig, og 

maksimalt 1 pr. utøver. Arenaen vil bli avgrenset med bukker og sperregjerder, og 

alle utøvere og ledsagere vil sluses inn via en felles inngang for registering. Vi vil 

bruke Nordreisa IL sin QR registrering for alle som skal inn på stadion. Det er derfor 

nødvendig for alle å ha med telefon for registrering. Det er svært viktig at dette følges 

med tanke på eventuell smittesporing i etterkant. 

 

Nordreisa IL ønsker så få kontaktpunkt mellom arrangør og deltagere i arrangementet 

som mulig. Dette for å forhindre eventuell smitte av Covid-19. Følgende spesielle 

tiltak vil derfor gjennomføres: 



              

   

 

 
 

1. Arrangøren pakker startnummer, lånebrikke + evt. nummerlapper til våpen og 

støtte i separate poser til enhver utøver. Dette avhentes utenfor rennkontoret. 

Vi oppfordrer alle til å stille med egen brikke. 

2. Eventuell lånebrikke monteres selv av løper. Startnummer og lånebrikke 

leveres tilbake ved målgang. Disse leveres i separate poser/bøtter som vil være 

godt merket i målområdet. 

3. Kun MINI-klassene premieres. Premie blir delt ut ved målgang (100%). 

Premiering for rekruttløpere/junior/senior inngår i Troms Cup. Ingen 

trekkepremier. 

4. Det tillates ikke etteranmelding på løpsdagen. 

5. Det vil ikke bli tilbud om garderober under eller etter løpet. 

6. Saga skihus vil kun være åpent som varmestue. Maksimalt 50 personer 

samtidig. 1 meters regelen gjelder. Løpere prioriteres. 

7. Ingen kafesalg under arrangementet.  

 

Vi ber om at utøvere/ledere/foreldre spesielt merker seg følgende. Man skal ikke 

møte hvis: 

• Du har ett eller flere symptomer som hodepine, feber, rennende nese, sår hals, 

kvalme, nyser eller hoster, er kortpustet, har mistet lukte eller smaksans eller 

andre tegn på sykdom. 

• Det er mindre enn 2 dager siden du ble frisk fra sykdom. 

• Du har vært i samme husstand med eller hatt tilsvarende nærkontakt med et 

bekreftet tilfelle av Covid-19 tilfelle de 10 siste dagene. 

 

 

 

 

 



              

   

 

 
Program og informasjon: 

Tid:    Lørdag 12. desember 2020 

Konkurranseform: Normal 

Arena:   Saga skistadion – avgrenset område 

Kafeteria:   Saga skistadion – uten bevertning. Maksimalt 50 personer 

Premieutdeling:  Saga skistadion. Ved målgang, og kun for Mini  

Parkering:   Saga skistadion – etter anviste plasser 

Innskyting:   kl. 1030 – 1145. Skiveinndeling legges ut på hjemmeside 

Visitasjon: Alle løpere over 17 år må visitere våpenet før start. Visitasjonen 

av våpenet skjer ved utgangen av standplass på skive 1. For yngre 

løpere skal våpnene visiteres før transport fra matte til stativ. 

Våpnene visiteres av arrangør før utlevering fra standplass. 

Start:    kl. 1200 

Klasser:  J/G Mini B 

J/G Mini A 

J/G 13 – 14 år 

J/G 15-16 år 

K/M 17-19 år 

K/M 20 – 21 år 

K/M senior 

Funksjonshemmede 

Miljø 

Løyper:  Løypekart på stadion og skytebane 

Påmelding:  Online påmelding via Eqtiming innen onsdag 9. desember 2020 kl. 

2359. Ingen etteranmelding på løpsdagen. 

 

Brikke: Bruk av EMIT brikker 

 

Startkontingent: Mini+13-16 år: kr. 100,- 

Jun./sen:  kr. 130,- 

Brikkeleie:  kr. 100,- 

Betaling av startkontingent skjer via påmeldingssystemet 

NB! Alle som er fylt 13 år må ha betalt skiskytterlisens! 



              

   

 

 
 

                                  

Troms SSK 

 

Retningslinjer for gjennomføring av renn i Troms Cup sesongen 2020-2021: 

 

På bakgrunn av pågående COVID 19 pandemi og påfølgende smittevernregler ønsker 

Troms skiskytterkrets å hjelpe til med noen råd i relasjon til arrangement i kommende 

sesong. Disse retningslinjene baseres på Smittevernveilederen som er utgitt av NSSF 

(https://skiskyting.no/nyheter/retningslinjer-for-trening/).  

Intensjonen til TSSK er først og fremst å gjennomføre Troms Cup sesongen 2020-

2021 på en trygg og hyggelig måte slik at våre utøvere og andre kan forsette å glede 

seg med skiskyting!  

 

Generelle regler:  

Maksimalt antall som kan oppholde seg på arenaen til enhver tid, med unntak av 

arrangørsstaben, er 200 personer.  

 

På kretsrenn begrenses derfor deltakere til:  

• Inntil 100 utøvere 

• Inntil 100 foreldre/trenere 

Ved symptomer på sykdom skal utøvere, trenere og støtteapparat holde seg hjemme 

og ikke delta på trening eller konkurranser. Dette gjelder selv ved milde 

luftveissymptomer.  Etter symtomer må det være minst 2 dager siden etter at 

personen ble frisk, før en kan delta på arrangement.  Personer som har vært i samme 

husstand med eller hatt tilsvarende nærkontakt med et bekreftet tilfelle av COVID-19 

i løpet av de siste 10 dagene, skal ikke delta på arrangement.  

 

Det anbefales tidlig å ta kontakt med lokal smittevernmyndighet (kommunelege etc) 

for en dialog vedrørende gjennomføring av arrangementet. Arrangøren er ansvarlig 

for å gjøre en risikovurdering av aktiviteten som planlegges, samt utarbeide en 

smittevernplan.  

Det er nødvendig å ha en oppdatert oversikt over deltagere og hvem ellers som er til 

stede, for å kunne bistå kommunen ved en eventuell senere smitteoppsporing.  

 

Vi anmoder arrangørene til å bruke NIF sitt verktøy for elektronisk 

besøksregistrering, www.qrona.nif.no, for enkelt å skrive ut nødvendig QR 

plakat for registrering.  

 

 

https://skiskyting.no/nyheter/retningslinjer-for-trening/
http://www.qrona.nif.no/


              

   

 

 
 

Gjennomføring av arrangement:  

Se gjeldende veileder fra NSSF: 

(https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/arrangement/forebyggende

-tiltak-pa-arrangement/) 

1. Funksjonærer  

Begrenses til et minimum. Flytting våpen til og fra skyteplassen, kosting, 

våpenkontroller og visitasjon skal gjennomføres med minst mulig nærkontakt.  

 

2. Innskyting  

Innskyting skjer på vanlig måte, dog slik at innskytingen skjer puljevis med 12 

minutter til hver utøver hvorpå arrangørene kan bruke tre minutter til  

desinfeksjon av mattene ihht instrukser fra NSSF. Etter plasseres våpenet på 

anvist plass ihht arrangørens plan for gjennomføring.  

 

3. Oppvarming/venting 

Etter oppvarming er det begrensede muligheter for å sette seg sammen i 

varmebu. Innendørs offentlige arrangemanger tillater maksimalt 50 

personer å oppholde seg på samme plass. Personer som ikke er fra samme 

husstand bør ha minst en meter avstand til nestemann til enhver tid. Plass for 

oppvarming/venting er forbeholdt utøvere i første omgang.  

 

4. Startnummer/vester/leiebrikker 

Arrangøren pakker startnummer +  evt. nummerlapper til våpen og støtte i 

separate poser til enhver utøver, som utøver/foresatt kan hente fra oppgitt plass. 

Etter gjennomført konkurranse tar utøver selv av sin vest og plasserer denne i 

poser som arrangøren plasserer ut i måområdet. Nummervester vaskes av 

arrangør, med minst mulig direktekontakt med tøyet. Leiebrikker settes på og 

tas av av arrangør. Brikkene desinfiseres etter bruk.  

 

5. Premieutdeling etter gjennomført konkurranse 

Kun deltakere i de minste klassene ( opptil 12 år alder) vil få utdelt 

deltakerpremier. Disse deles ut så snart utøver har kommet i mål. 

Premieutdeling til andre klasser utgår, frem til sesongavsluttingen. 

Trekkepremier blir ikke utdelt. 

 

6. Cafedrift/bevertning 

Samling innendørs til spising etc. er begrenset til maksimalt 50 personer. 

Vanlig cafedrift er derfor ikke mulig å gjennomføre. Bord/stoler må plasseres 

med nødvendig avstand og det ikke er anledning å flytte stoler mellom 

bordene. Kiosksalg må skje slik at personer i eventuell kø kan stå med 

nødvendig avstand. Servering av vafler/påsmurt etc er kun tillatt ved at 

cafepersonell overleverer varene til kjøper. Selvplukk av varer slik som 



              

   

 

 
frukt/syltetøy/kaffebegere er ikke mulig. Betaling skjer fortrinnsvis over 

VIPPS eller lignende løsning.  

 

Overflater på bord/stoler/disk må desinfiseres hyppig mellom hver gjest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              

   

 

 

Saga skistadion 

besøksregistrering 
Vi ber alle om å registrere seg for å bidra til bedre smittesporing ved et eventuelt utbrudd av covid-

19.  

Alternativer for besøksregistrering 

Skann QR-koden på din smarttelefon ved å bruke kameraapplikasjonen:  

 

Gå inn på nettsiden https://koronaspor.no/ og tast inn koden: FYNORQ .  

Takk for at du viser hensyn og tar ansvar! 

Oppgitt informasjon blir lagret i 14 dager, databehandler er arrangør/serveringssted. Lokale 

helsemyndigheter kan be om tilgang til dataene ved et eventuelt smitteutbrudd.  

 


