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GENERELLE ANBEFALINGER

Det anbefales å utsette eller avlyse arrangementer for voksne

Arrangementer for barn og unge kan gjennomføres, forutsatt at avstandskravet og 
antallsbegrensningen overholdes

Toppidretten har et særskilt unntak fra reglene om antall og avstand.
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HVA GJELDER OG FORM HVEM?

Til og med klasse 16 år:
Utendørs gruppestørrelse etter nivå i trafikklysmodellen i skolen. 
Ved arrangement maks 100 personer + funksjonærer.
Innendørs gruppestørrelse på maks 20 personer eller etter klasse/kohort.

Klasse 17-19 år:
Innendørs aktivitet anbefales ikke.

Kan delta i idrettsarrangementer, men bare i utendørs idrettsarrangementer i idretter som ikke krever nærkontakt og 
som kan utøves med 1 meter avstand – som f.eks. skiskyting.

Voksne over 20 år:
Innendørs: Anbefales utsatt/avlyst.

Utendørs: Anbefalt maks 20 personer og 1m avstand.

Toppidrett
Toppidrett kan gjennomføres tilnærmet som normalt innenfor rammen av de nye smitteverntiltakene.
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ARRANGEMENT

• På utendørs offentlig arrangement: 
- Inntil 100 personer uten faste, tilviste plasser
- Inntil 200 x 3 med faste tilviste plasser

• Maksimalt 20 personer på offentlige innendørs arrangementer uten faste tilviste sitteplasser og 50 personer ved 
bruk av slike sitteplasser

• Funksjonærer skal ikke medregnes i antallsbegrensningen

• Det er lov med flere påfølgende arrangementer etter hverandre.
- Vask toaletter og fellesarealer. Sørg for at gruppene ikke møtes.

• Ved utendørs arrangement og aktivitet, bør garderober stenges og bruk av oppholdsrom og andre innendørs 
fasiliteter begrenses til det som er nødvendig for å kunne gjennomføre arrangementet. Ved bruk av innendørs 
rom/fasiliteter, for eksempel til premieutdeling, gjelder reglene for innendørs arrangement.

• Munnbind skal benyttes i alle områder, både innendørs og utendørs, hvor det er vanskelig å holde avstand til andre

• Arrangøren skal planlegge for gjennomføringen av arrangementet slik at det unngås trengsel, samt for øvrig sørge 
for en smittevernforsvarlig tilrettelegging og gjennomføring.

• Arrangør skal kunne komme i kontakt med alle involverte i etterkant for å bistå kommune med smittesporing.
• Sørg for å ha god kommunikasjon med lokale helsemyndigheter
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SMITTEVERN

Smittevernets hovedregler:
• Om du føler deg syk eller har symptomer – hold deg hjemme.
• Oppretthold hånd- og hostehygiene.

• Hold avstand til andre der du kan og unngå unødvendige nærkontakter.

• Benytt munnbind innendørs og i områder utendørs hvor du er i nærheten av andre.

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.
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TOPPIDRETT

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

Det er fortsatt ønskelig å begrense antallet personer som reiser til arrangementet for å redusere risiko, så det vil
bli begrensinger på antallet personer i støtteapparatet.

Hvem defineres som toppidrettsutøvere i denne sammenheng?
Utøvere som tilhører klasse 20-22 og senior.
Det vil ikke være anledning for utøvere som tilhører ungdomsklassene å melde seg opp i 20-22 og senior inntil 
videre.
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LERØY CUP – JANUAR 2022
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7.-9. januar
Lerøy Cup 3 Senior
Lerøy Cup 2 Junior
Os i Østerdalen

7.-9. januar?
Lerøy Cup 1 Ungdom
Flyttes

21.-23. januar?
Lerøy Cup 4 Senior
Lerøy Cup 3 Junior
Flyttes

21.-23. januar
Lerøy Cup 2 Ungdom
Markane, Stryn

Senior og Junior vil arrangeres samlet. Ungdom som et separat arrangement.

Vi forsøker å opprettholde datoene. Flyttinger vil bli offentliggjort så fort de er avklart.



KORONAVEILEDER FOR TRENING OG 
ARRANGEMENT

9

Du finner den på skiskyting.no
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