Nasjonal buldrekonkurranse 2021
Lillehammer 11.-12. desember 2021

Praktisk info til utøvere og lagledere
Nasjonal buldrekonkurranse for junior på Lillehammer 11.-12. desember vil bli gjennomført som
planlagt med gjeldene smitteverntiltak i forskrift om smitteverntiltak mv. ved koronautbruddet §13,
Kapittel 5. Arrangementer, virksomheter og krav til smittevernfaglig drift.
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2020-03-27-470

Konkurransen blir gjennomført i to puljer slik at vi kan overholde antallsbegrensingene fra
myndighetene.
Konkurransen gjennomføres med kvalifisering lørdag i Tyrili klatring og finaler søndag i Håkonshall.
Dersom konkurransen blir avlyst på grunn av symptomer på sykdom før gjennomføring av finaler
søndag, vil kvalikresultatene bli gjeldene. Se program.
For å begrense antall personer til stede under konkurransen, vil hver klubb kun kunne stille med én
lagleder eller foresatt under konkurransen. Konkurransen vil gjennomføres uten publikum.
For at vi skal klare å gjennomføre konkurransen trygt for alle tilreisende og lokale frivillige, ber vi om
at alle følger anbefalte smitteverntiltak fra myndighetene. Målet med smitteverntiltakene er å
beskytte deg som er deltaker, frivillige, lagledere og alle som er til stede mot smitte under
arrangementet.
Smitteverntiltak
•

Alle må kunne vise negativ selvtest for å få tilgang til arena. Vi har kjøpt inn tester, men
oppfordrer de som har å ta med egne tester. Det må vises negativ test begge
konkurransedagene.

•

Alle som til enhver tid befinner seg på arenaen må registrere seg når de ankommer og forlater
arenaen, også frivillige. Arrangementet er opprettet via qrona.nif.no, og QR-koder vil bli hengt
opp i inngangen til arena. Ved ankomst må QR-koden scannes med kamera og du vil dermed
kunne registrere deg som tilstedeværende på arrangementet med Vipps eller gjennom Idrettens
ID.

•

Alle skal kunne holde minst 1 meters avstand til andre som ikke er i samme husstand eller er
tilsvarende nære, målt fra skulder til skulder. Utøvere, støtteapparat og dommere er unntatt
regelen kun når det er nødvendig for å utøve aktiviteten.

•

Alle skal benytte maske. Utøvere er kun unntatt fra regelen når de klatrer

•

Utøvere må forlate anlegget når de har gjennomført konkurransen

•

Konkurransen gjennomføres uten publikum

•

Det er viktig at utøvere som har deltatt i konkurransen informerer smittevernansvarlig Gaute
Olsen mobilnr.: 917 44 430 gauteolsen@gmail.com ved karantenetilfelle eller sykdomsutbrudd
etter konkurransen. Dette for å sikre smittesporing.

