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TIL 
Alle som skal på MartinCrossen 2020 
 
                          Oslo, 9. mars 2020 
 

TILTAK I FORBINDELSE MED KORONAVIRUS PÅ 
MARTINCROSSEN 2020 

ALLE SOM SKAL PÅ ARENAEN MÅ MERKE SEG DETTE! 
	
OPPDATERT PR KL 12:30, MANDAG 9. MARS 2020: MartinCrossen 2020 går som planlagt i dag.  
 
Røa IL tar situasjonen rundt potensiell smitte av koronavirus på høyeste alvor, og vi har og har hatt en 
kontinuerlig vurdering rundt gjennomføringen av arrangementet i over halvannen uke. 
  
Som arrangør har Røa IL foretatt en risikovurdering rundt Coronavirus-smitte på MartinCrossen 2020. 
  
I samråd med vår arrangementslege, Vibeke Juliebø, har Røa IL utarbeidet en egen risikovurdering 
direkte knyttet til fare for koronasmitte for MartinCrossen 2020.  
 
Røa IL fortsetter dialog med bydelsoverlege og Folkehelseinstituttet for at vi hele veien skal gjøre 
gode, faglig baserte valg for at MartinCrossen skal være et trygt idrettsarrangement.   
	 
Vår vurdering pr mandag morgen, 9. mars, er at MartinCrossen kan gjennomføres.  
Denne beslutning er basert på: 

• at MartinCrossen er ikke er et internasjonalt arrangement, men et lokalt arrangement med 
deltakere fra Oslo og Viken 

o I Oslo og Viken er sykdomsgraden på alle kjente smittede mild. 
• Selv om det er 1000 løpere til start, er starten spredt. Første startende er ca 17:15 og siste ca 

kl 20:15.  Hovedtyngden av utøvere er barn, og på slike arrangement reiser flesteparten av 
både løperne og foreldre hjem kort tid etter at en selv/deres egne løpere har kommet i mål og 
fått medalje 

• Arrangementet er utendørs, og vi legger til rette for at man kan være utendørs så mye som 
mulig. 

• Det er kun de 3 beste, og ikke i alle klasser, som får personlig premie.   
• Arrangementet er for barn og ungdom – både deltakere og så godt som alle foreldre er utenfor 

hovedrisikogruppen, personer over 65 år. 
• Premieutdelingen foregår utendørs 
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• Kioskpersonellet viser særlig varsomhet og det er gjort en særlig vurdering ift hvem som 
jobber i kiosken i forhold til smittefare/risiko. Det benyttes hansker i kiosken, og den er 
utendørs. 

• Flesteparten kommer med privatbiler, og ikke offentlig transport. 
 
Vi har videre gjort følgende tiltak i forbindelse med skirennet: 

• utvidet størrelsen på startpaddocken for å få større avstand mellom utøverne 
• alt kiosksalg flyttes utendørs 
• foreldre får ikke tilgang til målområdet 
• ekstra distribusjon av hånddesinfeksjonsprodukter på arenaen 
• ingen form for håndhilsing og/eller klemming mellom utøvere, arrangører før under og etter 

rennet – inklusive på premieutdelingen 
• Anbefalt karanteregler fra Folkehelseinstituttet utvides til også å omfatte foreldre og søsken til 

personer som allerede er i karantene 
• alle som har vært på reise til Nord-Italia, Kina, Iran, sør-Korea og Tirol (Østerrike) siste 14 

dager skal avstå fra å delta 
• alle arrangører med mye kontakt med utøvere bruker hansker 
• alle – enten det er utøvere, foreldre, besøkende eller arrangører – som ikke er 100 % friske 

bes om å avstå fra deltakelse og holde seg borte fra arenaen 
• alle oppfordres til god håndhygiene og å unngå nærkontakt med hverandre 
• alle oppfordres til å bruke hånddesinfeksjon og andre desinfeksjonsprodukter før, under og 

etter toalettbesøk 
• om mulig, vent med å gå på toalettet til man kommer hjem 
• løpere sendes bort fra målområdet så raskt som mulig etter målgang 
• det deles ut individuelle/personlige flasker med vann til deltakeren etter målgang. 

Konklusjon 
I samråd med medisinsk fagkompetanse og bydelsoverlegen har Røa IL – på bakgrunn av de tiltakene 
og de forholdene som er kjent pr nå – vurdert at det vil være trygt og forsvarlig å gjennomføre 
MartinCrossen innenfor de rammene som vi har lagt.  

Vi ønsker dere derfor velkommen til et nytt, fantastisk arrangement. 

 
Skulle det være spørsmål til forhold knyttet til Coronavirus og MartinCrossen,  kan undertegnede 
kontaktes på e-post; per-ivar@roail.no eller telefon 900 60 941.  
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Per-Ivar Stokkmo  
Leder Marked & kommunikasjon, Røa IL 


