INNBYDELSE TIL
Klubbmesterskap for MOI langrenn

Klubbmesterskap for MOIere som tilhører de forskjellige treningsgruppene til MOI Langrenn

Stilart: Fristil

Søndag 14/02 kl: 13:00 på Skaret skisenter

Klasse
7-8 år
9-10 år
11-12 år
13–14 år
15-20 år

Løyper (Se vedlagt kart)
1 km
2 km
3 km
4 km
5 km

Sartnummerutdeling på arena innen 30 min før første start.
Det kåres klubbmestere fra 11 år og oppover. Premiering til alle deltagere.
Det utdeles også premie for beste kostyme og beste hårsveis!
Yngste klasser starter. Første startende er kl. 13, deretter intervallstart med
15 sekunders mellomrom.
Startliste bli lagt ut på lørdag.
Premieutdeling blir avholdt på arena etter at alle klassene har kommet i mål.
Vi ønsker alle velkommen til klubbmesterskap!
Gratis påmelding: online på www.minidrett.no. Påmeldingsfrist:
Fredag 12.02 kl. 21:00.

Smittevernplan Klubbmesterskap MOI Langrenn,
Skaret Skisenter 14.februar 2021.
Informasjon til alle deltagere og andre som vil være til stede

Alle løpere/foreldre/støtteapparat/publikum som har kjent forkjølelseslignende symptomer
dagene før eller samme dagen som arrangementet skal holde seg hjemme. Personer som er i
noen form for karantene eller i nærkontakt med person med positiv Covid-19-test, skal
heller ikke være tilstede.
Husk god håndhygiene, korrekte hosterutiner og begrens kontakt mellom hånd og ansikt.
Brudd på smittevernreglene vil kunne medføre umiddelbar bortvisning fra arrangementet.
Ved identifisert smitteutbrudd skal smittevernansvarlig og rennleder informeres
umiddelbart, slik at kommuneoverlege kan varsles og smittesporing/varsling kan starte.
Se ellers skiforbundets koronaveileder. https://www.skiforbundet.no/norgesskiforbund/nyheter/2020/12/nsfs-koronaveileder/

Adgangskontroll

Arrangør har adgangskontroll. Alle deltagere skal være påmeldt via MinIdrett.
Alt støtteapparat, som ikke er en del av arrangørstab, skal på forhånd være registrert i
følgende smittesporing;
https://qrona.nif.no/check-points/5f427531-0e18-4dd5-a8e7-f906d48a9ac4
Lister oppbevares hos arrangør i 10 dager etter at arrangementet er gjennomført.
Arrangementet kan maksimalt ha 200 tilstede, dette omfatter løpere, støtteapparat og
publikum.

Om arrangementet

Klubbmesterskap for løpere i MOI Langrenn sine treningsgrupper.
Rennet arrangeres i fristil, enkeltstart, med løypelengder tilpasset alder.

Tidsplan

Yngste klasser starter. Første startende er kl 13, deretter intervallstart med 15 sekunders
mellomrom. Startlister publiseres lørdag kveld.

Ankomst og transport

Alle tilreisende er antatt å komme i private biler. Det oppfordres også til at eventuell
samkjøring skal gjøres innenfor allerede etablerte kohorter.
Parkering betales ved passering av bom ved ankomst stadion. 60 kr per passering.

Startnummer

Startnummer og evt. lånebrikker pakkes etter retningslinjer ifht smittevern, og skal hentes
gruppevis. Pose med nummer hentes av en representant for hver treningsgruppe, mellom
Miljøbygget og tidtakerbua. Videre fordeling av startnummer skjer per gruppe.

Arena

Det er tilgang til 1 toalett i Miljøbygget. Dette vaskes med klor ved jevne mellomrom.
Utenfor- og inne på toalettene vil det være tilgjengelig antibac. Husk grundig håndvask!
Det er ikke tilgang til garderober under arrangementet.
Det vil ikke være tilbud om kiosk eller servering.
Løper legger selv startnummer og evt. lånebrikke i egne kasser rett etter målgang.
Det er ingen servering av drikke til løpere.

Premiering

Alle deltagere får premie. Det kåres klubbmestere fra 11 år og oppover. I tillegg vil det blir
premie for beste kostyme og hårsveis!
Premiene deles ut på arena etter at klassene er kommet i mål,
Disse deles ut rett etter målgang for den enkelte, ved at hver løper henter premie på anvist
bord.

Funksjonærer under arrangementet

Funksjonærer som deltar i arrangementet har lokal tilknytning. Antall funksjonærer er ca 20
og disse regnes ikke med i kohortbegrensningen.
Alle funksjonærer registreres ved hjelp av listeføring.
Alle funksjonærer, inkl. starter, instrueres i å holde avstand på minimum 1 meter og blir gitt
generelle råd og anbefalinger om smitteforebyggende tiltak og opptreden.
Funksjonærer som jobber med det som skal berøres av andre, vil anvende smittevernutstyr
som hansker og desinfeksjonsmidler og legge vekt på noen generelle «koronavettregler»:
• Ingen skal ta på samme utstyr med hendene uten at hansker anvendes
• De som bruker hansker skal ikke berøre ansiktet sitt med hanskene
• Spesielt fokus på renhold i forbindelse med toalettbesøk
• Vi retter oss etter instruks fra smittevernansvarlig
• Vi anmoder evt. publikummere om å holde avstand iht. de til enhver tid gjeldende
retningslinjer for sosial distanse

Alle funksjonærer som har kjent forkjølelseslignende symptomer dagene før eller samme
dagen som de skal engasjeres som funksjonær under arrangementet, skal melde fra om
dette til sin nærmeste leder og holde seg hjemme. Funksjonærer eller andre som er i noen
form for karantene eller i nærkontakt med person med positiv Covid-19-test, skal heller ikke
engasjeres.

Molde, 10.02.2021
Marie Aslaksen Røed, Smittevernansvarlig

Løypekart
Klubbmesterskap MOI
14. Februar 2021
Skaret Skisenter

1 KM fristil
7-8 år

Molde og Omegn Idrettsforening

Løypekart
Klubbmesterskap MOI
14. Februar 2021
Skaret Skisenter

2 KM fristil
9-10 år

Molde og Omegn Idrettsforening

Løypekart
Klubbmesterskap MOI
14. Februar 2021
Skaret Skisenter

3 KM fristil
11-12 år

Molde og Omegn Idrettsforening

Løypekart
Klubbmesterskap MOI
14. Februar 2021
Skaret Skisenter

4 KM fristil
13 og 14 år

Molde og Omegn Idrettsforening

Løypekart
Klubbmesterskap MOI
14. Februar 2021
Skaret Skisenter

5 KM fristil
15-20 år

Molde og Omegn Idrettsforening

