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Smittevernplan 
 

Arrangement: Bilcross, NMK Krabyskogen 

Dato: 14.05.21- 15.05.21 

Sted: Krabyskogen Motorsenter  

Smittevernansvarlig: Mailen Parthaugen  
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Innledning 

For å kunne avholde ulike arrangementer i Østre Toten kommune under koronakrisen, er det en 
forutsetning at arrangør har gode planer for smittevern slik at arrangementene kan 
gjennomføres på en trygg måte og i tråd med nasjonale smittevernregler.  

 

Sjekk alltid de sist oppdaterte smittevernreglene på Helsedirektoratets side: 

https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus 

Sjekk også Folkehelseinstituttets veileder for arrangører: · Arrangementer generelt: 

https://www.fhi.no/nettpub/coronavirus/rad-og-informasjon-til-andre-sektorer-og-

yrkesgrupper/anbefalinger-ved--store-arrangementer-knyttet-til-koronasmitte-i-

norge/ 

· Risikovurdering av arrangement: 

https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_ri

sikovurdering-av-arrangementer.docx 

· Sjekkliste for godt smittevern ved arrangement: 

https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_sj

ekkliste-for-godt-smittevern-i-forbindelse-med-arrangementer.docx 

Ved dette arrangement følges også bilsportforbundets retningslinjer for 

arrangement. Disse finner man inne på bilsport.no: https://bilsport.no/wp-

content/uploads/2021/01/2-Arrangor-under-Covid-19.pdf 
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Ansvarlig arrangør NMK KRABYSKOGEN 
Kontaktperson arrangør   

• Navn Lars Erik Skogen, løpsleder  

• E-post  leskogen@gmail.com 

• Telefon 479 63 110 

Beskrivelse av arrangementet                            BILCROSS LØP, en dags løp.  
Tidspunkt og varighet  Teknisk kontroll og innsjekk fra 18 – 21, 

fredag 14.05.21. videre teknisk kontroll og 
innsjekk + selve løp fra  05.00 -  lørdag 
15.05.21. 

Antall og type deltakere 100 deltakere +1 mekaniker/følge per 
deltaker. 200 deltakere  

Antall funksjonærer  
 

 
100 

Antall publikum 0 
Beskrivelse av arrangementsted  Krabyskogen Motorsenter 
Hvordan vil arrangør ha register og 
oversikt over hvem som er til stede 
for å sikre rask smittesporing dersom 
det blir nødvendig? 

Alle som melder seg på løp + mekaniker / 
følge må registreres ved påmelding. Dette 
med fullt navn og telefonnummer. Samme 
gjelder alle funksjonærer. Alle må gjennom 
porten å oppgi eget navn for å få bånd og 
komme inn på området.  

Hvordan sikrer arrangør at det er 
mulig å holde minst 1 meter avstand? 

Smittevernvakter patruljerer området til 
enhver tid. ene utsiktsposten på området blir 
sperret av da denne er for smal til passering 
med 1 meters avstand. Det står vakter ute på 
publikumsscenen som tilser at all publikum 
overholder 1 meter. Ved kiosk, budbu, toalett 
og lignende samlingspunkter står det 
smittevernsvakter + at det blir oppmerket 1 
meter på bakken for synliggjøring av hvor 
man skal stå for å opprettholde 1 meter. Det 
blir også munnbindplikt utenfor egen 
depotplass.  

Hvilke tiltak gjøres for at syke ikke 
deltar på arrangementet? 

Egenerklæringsskjema, temperatur blir tatt 
av alle som skal inn på område. 

Beskriv hvordan arrangør sørger for 
god kapasitet for håndhygiene, enten 
håndvask med såpe og vann eller 
desinfeksjonssprit?  

Det plasseres hånddesinfeksjon ved alle 
kontaktpunkter på arrangementet.  

Hvordan løses informasjon om 
generelle hygieneråd (for eksempel 
plakater). 

Informasjon sendes som tilleggsinformasjon 
sammen med påmelding til arrangementet.  

Hvordan iverksettes forsterket 
renhold (for eksempel på kjøkken, 
matserveringsområder og toaletter). 

Forsterket vask av toaletter og andre 
kontaktpunkter hver 3. Time.  
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Mål for smittevernarbeidet 
 

Ingen skal bli smittet av korona på våre arrangement.  

Ingen med koronasymptomer skal delta på våre arrangement. 

Sørge for trygg gjennomføring av arrangement.  

 

Risikovurdering for smittevern 
 

Sjekk også folkehelseinstituttets eksempel på risikovurdering for arrangement: 

https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_risikovurd
ering-av-arrangementer.docx  

 

 

Hva frykter vi kan skje? Hva gjør vi for å unngå at det skjer? 
 

Hva gjør vi om det skjer? 
 

Kø og ansamlinger av folk ved 
innslipp 

Åpne dørene tidligere, mulighet for innslipp både 
fredag og lørdag. 

Innsjekk gjøre ved ankomst.  

 

Vakter ber folk om å holde avstand  

Det overholdes ikke 1 meters regler 
på publikumsscene   

Sørge for plass nok i publikumsområdet til at folk 
kan holde avstand 

 
 

Rolig forklare viktigheten av smittevern 
og avstandsregler til de det gjelder 

Be de mest klengete om å forlate 
arrangementet  

Det blir klynge rundt kiosk 

 Sørge for at funksjonærer får tilsendt varer ut til 
egne poster, som f eks flaggposter for å minske 
trykket i køen/ antall som må i køen.  

 

Opparbeider visuelle soner i form av bånd eller 
lakk på bakken for å synliggjøre 1 meters avstand 

Vakter rundt kiosk til enhver tid som 
forklarer viktigheten av avstandsregler 

Man klarer ikke holde 1 meter i 
passering inn / ut av publikumsscene  

 Setter opp bånd for hvor man går inn og hvor 
man går ut.  

 

Munnbindplikt utenfor eget depotplass  

vakter på stedet til enhver tid som tilser 
at gåretningen følges.  

Besøk hos naboen / vekk fra egen 
kohort i depotområdet lager 
smittesituasjon.  

 Munnbindplikt utenfor  eget depotområde. 

 Blir ikke 1 metersregel overholdt eller 
man ikke bruker munnbind får man en 
advarsel, ved flere brudd på smittevern 
på vedkommende forlate arrangementet.  

Påmeldte kommer fra røde soner / 
kommuner med egne tiltak  

 Smittevernansvarlig går gjennom lister med 
påmeldte før løpshelg. 

 Påmeldte fra røde soner slipper ikke inn 
på område. 

 

https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_risikovurdering-av-arrangementer.docx
https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_risikovurdering-av-arrangementer.docx
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Beskrivelse av toalettløsninger inklusiv køløsning 

Det finnes toaletter inne i eget bygg på området, det er også frittstående toaletter ute.  

- for å sikre en god køløsning kommer det til å være smittevernvakter rundt 

toalettene, det blir merket opp 1 meter der hvor man forventer toalettkøen. Det skal til 

enhver tid være fylt opp med såper, papirhåndklær og hånddesinfeksjon i og på 

toalettområdene.   

Hver 3. Time skal det utføres forsterket vask av toaletter og kontaktpunkter på 

toaletter, som f eks vask og dørhåndtak.  
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Beskrivelse av serveringsløsninger inklusiv evt køløsning 

 

• Det er kioskløsning på arrangementet. Det kommer til å være to luker åpne for å 

hindre lang kø. Køløsning på samme måte som på andre kontaktpunkter, 

synliggjøring av 1 metersregel samt vakter. Servering til funksjonærer ute på post, for 

å minske antall personer i kø.  

• Ikke kontant betaling i kiosk eller budbuer.  

• Forsterket vask av kontaktpunkter hver 3. time. Eller ved vaktskifte i kiosken. 

Plexiglass foran lukene.  
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Beskrivelse av tiltak for å hindre at syke personer deltar 

 

• Temperaturmåling ved innslipp, ved måling over 37,5 kommer ikke vedkommende inn 

på arrangement, om det ikke dokumenteres at dette er normaltemp. 

• Egenerklæring ved innslipp 

• Forhåndsinformasjon til påmeldte og ledsager  
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Beskrivelse av tiltak som skal sikre at avstandsregler opprettholdes  

Arrangør har ansvar for å legge til rette for at det kan opprettholdes minst en meter avstand 

mellom alle personer som ikke er i samme husstand.  

• Avstand mellom publikum – tiltak beskrevet lenger opp.  

• Servering ved funksjonærplasser 

• Stående publikum  

• Faste depotplasser  

• Det er 6 smittevernvakter + smittevernansvarlig på område hele dagen, som har 

ansvar for å hele tiden passe på at avstandsregler opprettholdes.  

• Det er på dette arrangement også påbudt med munnbind utenfor egne depotplasser, 

dette for å sikre enhver deltakende på arrangementet til enhver tid, tilfelle man 

kommer i situasjon hvor man er innenfor en meter.  

• Mellom 23.00 – 05.00 er det ikke smittevernvakter på område, smittervernregler må 

da følges på eget ansvar.  

Beskrivelse av tiltak for å sikre smittesporing  
 

For at arrangør skal kunne bidra med smittesporing, krever staten at ansvarlig arrangør har 

oversikt over alle som deltar på arrangementet med navn og telefonnummer. Arrangør bør også 

sikre at publikum gir sitt samtykke til at arrangør samler inn og oppbevarer 

kontaktinformasjonen i inntil 30 dager. 30 dager etter arrangementet bør disse 

personopplysningene slettes.  Eksempel på oversiktlig liste :  

 

Fornavn Etternavn Mobilnummer 

Jeg samtykker til at mine 
kontaktopplysninger lagres i 
inntil 30 dager etter 
arrangementet og formidles 
til smittevernmyndigheter 
ved påvist koronasmitte 
blant deltakere eller 
arrangører 
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Opplæring og info til ansatte, frivillige og øvrig arrangørstab 
 

Det sendes ut informasjon til alle deltakende på dette arrangement i forkant av arrangementet.  

Smittevernsvakter opplæres av smittevernsansvarlig, denne plan blir også gjennomgått sammen 

med smittevernsansvarlig.  På dette arrangement er det eget personell som bistår mennesker i 

nød, det skal til enhver tid kun være dette personellet som bistår, dette  for å sikre seg selv og 

omgivelser for evt smittesituasjoner. Opplært og faglig personell har smittevernutstyr og 

kompetansen til å hjelpe mennesker på en forsvarlig måte og likevel opprettholde smittevern. 

 

Folkehelseinstituttet har laget en god sjekkliste / internkontroll for arrangement og smittevern. 

For ansvarlig arrangør er det nyttig å tilpasse denne til eget arrangement, og gjennomgå 

sjekklisten med ansatte / ledere / frivillige i forkant av arrangementet.  

https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_sjekkliste-
for-godt-smittevern-i-forbindelse-med-arrangementer.docx  

 

 

https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_sjekkliste-for-godt-smittevern-i-forbindelse-med-arrangementer.docx
https://www.fhi.no/contentassets/541ddf1710324c02a635795428749389/200614_sjekkliste-for-godt-smittevern-i-forbindelse-med-arrangementer.docx
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Prosedyrer for avlysning av arrangement dersom publikum ikke 

etterlever smittevernregler 

• Hvem er ansvarlig for at smittevernreglene overholdes?  

- Alle frivillige / smittevernvakter og andre funksjonærer har ansvar for at 

smittevernregler til enhver tid overholdes. Øverste ansvar på smittevernansvarlig.  

• Hva gjøres dersom smittevernreglene ikke overholdes? 

- ved situasjoner hvor smittevernregler ikke overholdes kan deltakende, etter en 

advarsel bli forvist fra området. Det kan også skrives ut bøter.  

 

 


