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Hvordan har NSF langrenn tenkt i Covid-
perioden?

• NSF langrenn vil ta et klart samfunnsansvar i forhold til å begrense COVID-19. Dette ansvaret veier 
svært tungt i forholdet til ønsket om å gjennomføre en mest mulig normal skisesong.

• NSF langrenn føler et stort ansvar for utøvernes helse, og har fortsatt som mål at INGEN 
langrennsløpere i Norge skal bli smittet med Covid-19 under våre arrangement.

• Vi har forsøkt å være proaktive og konsekvente og ta tidlige avgjørelser 
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Torbjørn Skogstad:

• Vi skal drive bærekraftig, både i et større samfunnsperspektiv og 
innad i vår egen langrennsverden.

• I stedet for å tøye grenser må vi hele tiden ha i bakhodet at en 
smittespredning i forbindelse med våre arrangement kan ha store 
samfunnsmessige konsekvenser, og i tillegg være totalt ødeleggende 
for en idrettsutøvers karriere. 
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Espen Bjervig:

• Vi er opptatt av å gjennomføre gode, lokale aktiviteter i en sesong 
som blir annerledes med få nasjonale konkurranser, spesielt for 
utøvere under senioralder. 

• Vi har stor tillit til at dyktige ildsjeler i klubber og kretser vil skape et 
godt konkurransetilbud for disse gruppene, som vil ivareta både 
smittevernhensyn og et godt sportslig tilbud.
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Retningslinjer

• Maksimalt 200 samtidig pr. arrangement, evt. fordelt på flere separate kohorter
• Mulig å skrifte ut kohorter

• Forutsetning at hele kohorten må skiftes ut. Ingen individer kan eksponeres for flere kohorter gjennom arrangementet. 
• Ved bytte av kohorter kreves det nedvask av sentrale berøringspunkter, eks. toaletter, bord, stoler, gelender etc.  
• Ingen krav til opphold i tid mellom skifte av kohortene, annet enn at nedvask skal gjennomføres.

• Reiserestriksjoner – kun nødvendige arbeidsreiser og toppidrett som er unntatt

• Lokale smittevernmyndigheter vil være sentrale med hensyn til hva som kan gjennomføres og hvilke tiltak 
som må gjøres på det enkelte arrangement. Dette betyr at vi kan oppleve ulik praksis basert på lokale 
forhold. 

• Myndighetene er opptatt av å understreke at det ikke nødvendigvis er slik at alt som er lov er lurt, og 
poengterer at alle arrangører har et ansvar for å minimere smitterisiko, noe som må ha høyeste 
prioritet.
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Stadionskisse

Dette eksempelet er fra stadion på Beitostølen

(NRK og Mannskap er definert som arrangører og teller 
ikke som en kohort)



7

Kohorter og smitteverntiltak

• Egne avgrensede parkeringsområder
• Egne innganger til stadionområder og egne skitest-områder
• Avgrensning fra andre med doble sperringer (2m avstand)
• Toaletter, bespisning, oppholdsrom innenfor de samme avgrensede områdene 
• Akkrediteringer/vester/armbånd, må være personlige
• God informasjon i forkant om hvilke regler og rutiner som gjelder
• Startnummer deles ut uten fysisk kontakt og vil enten være engangsbruk eller samles inn uten 

fysisk kontakt og gå rett til vask
• Ikke servering av løperdrikke
• Evt skiftesone med antallbegrensning slik at smittevernregler avholdes (vakthold) 
• Tidtakerbrikke (lånebrikke) overleveres uten fysisk kontakt og håndteres før/etter løp av hver 

enkelt løper 
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«Annerledesvinteren» gir oss MULIGHETER:

• Vi ser allerede GODE LOKALE INITIATIV
• NSF langrenn vil forsøke å bistå, bl.a. gjennom webinarer og manualer
• Viktig at også disse initiativene er tilpasset smittevernhensyn….

• Anleggene ligger der, åpne og tilgjengelige
• Avstand er et lite problem i vår idrett/våre grener
• Tid til å trene og utvikle ferdigheter er bedre enn noen gang
• Muligheten for å skape de gode miljøene er bedre enn noen gang
• I år kan vi prøve nye konsepter dersom vi vil….

• Det er VI (ledere, trenere og foreldre) som setter agendaen og bestemmer vinklingen på 
«nyhetene» når de formidles videre!



https://www.skiforbundet.
no/norges-

skiforbund/nyheter/2020/1
1/nsfs-koronaveileder/


