
Korona – Nittedal Ungdomsenduro 5. september i Varingskollen 

 
 
Koronavettregler fra Norges Cykleforbund 
 

- Arrangør skal be om vurdering av lokal kommuneoverlege av arrangement som forventer 
deltakelse på maksimal gruppestørrelse og arrangement som legger opp til innkvartering. 

- Arrangør skal kommunisere nulltoleranse for deltakere/støtteapparat/funksjonærer med 
luftveissymptomer. 

- Arrangøren skal utnevne en smittevernansvarlig   
- Maksimal gruppestørrelse er 200 deltakere. Dette inkluderer også støtteapparat. (Størrelsen 

på feltet er derfor teoretisk mindre enn 200, dette vil variere i forhold til kategori). 
Arrangør/funksjonærer/vakter/kommissærer teller ikke med i begrensningen på 200 
personer.   

- Arrangøren kan dele opp sitt arrangement i flere delarrangement. Men det må utarbeides en 
tidsplan som gjør det mulig å tømme arena mellom hver klasse/hvert felt. Dersom flere 
klasser eller felt med maksimal gruppestørrelse skal kjøre i løpet av samme dag, må det 
planlegges slik at disse ikke møtes eller mikses i løype eller på arena i løpet av 
arrangementet.  

- Alle funksjonærer, deltakere og støtteapparat må registreres/akkrediteres. Arrangør skal 
oppbevare komplette lister i 10 dager etter arrangementet i forbindelse med en eventuell 
smittesporing. 

- Arrangør skal iverksette tiltak for å unngå publikum i start/målområdet. Fysiske avsperringer 
og dedikerte funksjonærer til formålet pålegges. 

- Forskriften åpner for unntak fra 1-meters grensen for toppidrettsutøvere. Arrangører av UCI-
ritt, norgescup og NM for junior og senior trenger derfor ikke å planlegge med spesielle 
sluseløsninger i forbindelse med start/mål. For øvrige arrangement skal det planlegges med 
god plass mellom rytterne i start/målområdet. Fellesstart er vurdert av FHI til å kunne 
gjennomføres uten at det er i konflikt med «1-metersregelen». 

 
 
 
Vurderinger og tiltak i forbindelse med Nittedal Ungdomsenduro  
 
Deltakere 

- Det er satt en grense på maksimalt 100 deltakere, men det forventes ikke at alle plassene 
fylles. 

- Det er kun mulig med forhåndspåmelding til rittet, etteranmelding på stedet er ikke mulig. 
- Deltakerne blir delt i alderspuljer. Hver pulje har eget tidsskjema for start og puljene holdes 

adskilt gjennom rittet. 
- Hver pulje har med seg en voksen ledsager som skal sørge for at alle ryttere finner frem til 

start. Ledsageren skal også oppfordre deltakerne til å holde avstand. 
- Det gjennomføres to ryttermøter på stadion før start, et for de to yngste og et for de to 

eldste aldersklassene. Ryttermøtene avholdes ute. 
- Det vil være individuell start med 30 sekunders intervall mellom hver deltaker. Ledsager 

påser at deltakerne stiller seg i kø før start med nødvendig avstand. 
- Deltakerne vil få servert bolle og drikke etter 2. etappe. Dette vil bli delt ut til hver deltaker 

av funksjonær. Deltakere får ikke plukke selv. 
- Nulltoleranse for deltakere med luftveissymptomer kommuniseres på CKN sin hjemmeside 

og arrangementets FB-side. 
 



Publikum 
- Det er normalt lite publikum på slike arrangementer og de består som regel av familie til 

rytterne. 
- Hver etappe har forskjellig startsted i Varingskollen og vi forventer at svært få tar turen til 

startstedene. Det vil være en funksjonær på hvert startsted og en ledsager i følge med 
alderspuljene som oppfordrer eventuelt publikum ved start til å holde nødvendig avstand. 

- Hver etappe har forskjellig sted for målgang og vi forventer heller ikke her at det vil være 
mye publikum til stede, men noen kan det være. Det vil være funksjonær ved hver målgang 
som oppfordrer deltakere og evt. publikum om å holde nødvendig avstand. 

- Nulltoleranse for støtteapparat med luftveissymptomer kommuniseres på CKN sin 
hjemmeside og på arrangementets FB-side. 

 
Funksjonærer 

- Det vil være funksjonærer ved parkering, start, mål, løypevakter, ledsagere, sekretariat og 
kiosk.  

- Funksjonærer ved parkering, start, mål, løypevakter og ledsagere kan bevege seg fritt og vil 
kunne holde nødvendig avstand til andre. 

- Kiosk og utdeling av startnummer vil være plassert ute for enklere å kunne holde nødvendig 
avstand. 

- Nulltoleranse for funksjonærer med luftveissymptomer kommuniseres direkte til 
funksjonærene. 

 
Kiosk 

- Alle kioskvarer vil bli oppbevart «bak disken» slik at kundene ikke kan plukke selv. 
- Alle kioskvarer vil være oppbevart i enkeltpakninger eller under lokk/plast. 
- All betaling foregår kontantløst via Vipps. 
- Antibac/sprit settes tilgjengelig både for kunder i kiosken. Funksjonærer i kiosken får sin 

egen antibac/sprit og tilgang til engangshansker. 
 
Generelt 

- Det vil være god plass på arena og mulig å holde nødvendig avstand til andre. Speaker vil 
minne deltakere og publikum på dette med jevne mellomrom. 

- Det vil bli satt frem antibac/sprit ved kiosk, sekretariat og toalett. 
- Det planlegges felles premieutdeling for alle deltakere. Premieutdelingen vil foregå ute og 

det vil være god plass til å holde nødvendig avstand. 
- Smittevernansvarlig:  

 
Informasjon til hjemmeside og FB-arrangement 
CKN tar situasjonen med koronasmitte alvorlig og gjør følgende tiltak for å redusere smitterisikoen 
under Nittedal Ungdomsenduro: 

- Rytterne deles i aldersgrupper som holdes adskilt gjennom rittet. Hver aldersgruppe har med 
seg en voksen ledsager som minner deltagerne om å holde nødvendig avstand. 

- Det gjennomføres to ryttermøter på stadion før start, et for de to yngste og et for de to 
eldste aldersklassene. Ryttermøtene avholdes ute. Se tidsplan. 

- Antibac/sprit settes frem ved kiosk, sekretariat og toalett. 
- Det vil være begrenset utvalg i kiosken og alle varer oppbevares bak disken slik at man ikke 

kan plukke selv. 
- Kun kontantløs betaling via Vipps. 
- Vi oppfordrer alle til å ta ansvar for å holde nødvendig avstand til andre. 
- Vi har nulltoleranse for deltakere/støtteapparat med luftveissymptomer og ber disse om å 

holde seg hjemme. 


