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HVA ER TILLATT?

Barn/Unge under 20 år:
• Barn og unge under 20 år kan trene og drive idrettsaktivitet, forutsatt at det ikke er 

lokale regler som begrenser gjennomføringen.

• Barn og unge under 20 år kan delta i konkurranser innenfor samme idrettskrets eller region.

Voksne over 20 år:

• For voksne over 20 år kan organisert trening utendørs gjennomføres forutsatt god avstand mellom utøverne.

• Alle skirenn/arrangement for denne aldersgruppen skal avlyses/utsettes. 
Testrenn kan gjennomføres internt i en treningsgruppe.

Toppidrett:

• Enkeltstående toppidrettsarrangement kan gjennomføres.

Dette gjelder inntil myndighetene gjør endringer i regler og anbefalinger. 

NSSF Koronaveileder: 
https://dokumentasjon.skiskyting.no/docs/koronaveileder/
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SMITTEVERN
Smittevernets alltid gjeldende hovedregler:
• Om du føler deg syk – hold deg hjemme – alltid.
• God hånd- og hostehygiene skal praktiseres på trening og arrangement – alltid.

• Hold avstand og unngå nærkontakt utenfor trening og arrangement – alltid.

Husk at alle skal følge 1-meters regelen – til enhver tid.
Unntaket er kortvarig fysisk kontakt i trenings- og konkurranseaktivitet, hvis aktiviteten ikke kan gjøres innenfor 1-
meters regelen.

Følgende personer skal IKKE møte på arrangement:
• Du har ett eller flere av følgende symptomer: Hodepine, feber, rennende nese, sår hals, kvalme, nyser eller hoster, 

er kortpustet, har mistet lukte eller smakssansen, eller har andre tegn på sykdom (kjente allergisymptomer er 
unntatt).

• 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 i løpet 
av de siste 10 dagene

• Utøvere, trenere, støtteapparat og funksjonærer som tilhører risikogrupper for COVID-19 (definert av FHI) bør i 
samråd med lege vurdere om de kan delta i aktivitet.

Nasjonal veileder: Smittevern for idrett fra Helsedirektoratet:
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/smittevern-for-idrett-covid-19
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KRETS/REGION ARRANGEMENTER

Retningslinjer:
• Innenfor samme idrettskrets og region
• Kun utøvere under 20 år kan konkurrere

• Ta utgangspunkt i bo og oppholdsstedet til utøver for deltagelse i renn i stede for klubbtilknytning
- Utøvere som er bosatt i annen krets enn der hvor man har sin klubbtilhørighet må konkurrere i kretsen ved bosted.

• Maks 200 utøvere og foresatte/trenere – Funksjonærer kommer i tillegg

• Lokale helsemyndigheter kan sette strengere krav – fortsatt viktig med god kontakt!

Anbefalinger:
• Store idrettskretser må sette opp flere renn i den enkelte skiskytterkrets
• Deltagerbegrensingen på 200 merker mann fort, som kan gjøre LM vanskelig

• Det kan være flere 200 grupper som skiftes ut i løpet av arrangementet, forutsatt at de ikke kommer i kontakt 
med hverandre og at det foretas nødvendig vask av rom og felles berøringsflater.

• Regioner er ikke spesifisert – det må derfor avklaras med lokale helsemyndigheter
• Få aktiviteten inn i EQ Timing – selv om du ikke bruker det for å ta tiden
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TOPPIDRETTSARRANGEMENTER

Utøvere, støtteapparat og funksjonærer teller ikke lenger mot begrensningene i antallet personer tilstede.

Dette vil ikke bety frislipp på antallet i støtteapparat da antallet må godkjennes av kommunelege.
Det er fortsatt ønskelig å begrense antallet personer som reiser til arrangementet for å redusere risiko.
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LYGNA 13-14. MARS: 20-22 ÅR OG SENIOR
Arrangementet planlegges gjennomført med åpen ordinær påmelding i alle klasser, for alle utøvere i hele landet.

NSSF ser på eget handlingsrom for å få inkludert flere utøvere i toppidrettsdefinisjonen på dette rennet.

NM SENIOR 2021 – NM-VEKA – GRANÅSEN
NM Senior 2021 planlegges gjennomført med deltagerbegrensing. 
NSSF forsøker å få flest mulig til start - detaljer her må avklares ytterligere.
Rennprogram: Fredag: Kort normal Lørdag: Fellesstart Søndag: Supersprint



Arrangementet planlegges gjennomført med åpen ordinær påmelding i alle klasser, for alle utøvere i hele landet.

Arrangementet er lagt til Karidalen for å gjøre det mulig for flest mulig å kunne bo hjemme. Dermed reduserer vi 
antallet som trenger overnatting mest mulig og derfor enklere kunne åpne arrangementet opp for hele landet.

Dessverre setter foreløpig de nasjonale retningslinjene en stopper for nasjonale konkurranser for denne 
aldersgruppen. Arrangementet er satt opp for å gi et konkret mål og i håp om endringer retningslinjer.
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KARIDALEN 20-21. MARS: 17, 18 OG 19 ÅR
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