
 

 

NM 2020 i Vikingskipet, Hamar 
Anbefalte smittevern regler for utøvere, trenere/ledere, funksjonærer og 
publikum 

 

1. Dersom du er snufsete, har vondt i halsen, er forkjølet eller har feber skal du ikke 
reise til NM på Hamar. 

2. Dersom du er nærkontakt/i familie med en person som er smittet eller satt i 
karantene, skal du ikke reise til NM på Hamar. 

3. Arrangøren av NM på skøyter har i samarbeid med helsemyndighetene laget ulike 
soner for utøvere, trenere/ledere, funksjonærer og publikum. Hver sone har egne 
toaletter og anti-bac-stasjoner. Vi ber om at alle følger lojalt opp anvisningene fra 
arrangøren i forhold til dette.  

4. Det er spesielt viktig at alle praktiserer vanlige smittevernregler meget nøye under 
hele arrangementet; Hold god avstand til alle, unngå å bli nærkontakt, praktiser god 
håndhygiene. 

5. Husk at 1 meters regelen øker til 2 meter når du er innendørs og oppholder deg i 
samme lokale som andre i mer enn 15 minutter. 

6. Vær spesielt oppmerksom på å holde god avstand alle steder der det er vanlig at det 
oppstår kø. Dette gjelder spesielt ved inngang/utgang av Vikingskipet og ved 
serveringssteder. 

7. Ingen tilgang uten akkreditering. Alle skal ha akkrediteringskort synlig ved inn-
/utgangene. Besøkende (=publikum – maks 20) må levere sitt akkrediteringskort ved 
utgangen, og skal sjekkes inn på nytt ved tilbakekomst. 

8. Vær nøye med å praktisere god håndhygiene ved toalettbesøk. 
9. Bruk anti-bac-stasjonene hver gang du må ta på noe som andre også skal bruke 

(f.eks. når man forsyner seg med mat fra en buffet). 
10. Holdt høyre-regel i korridorer / kulvert. 
11. Alle løpere må ta med egen mat og drikke. Det fremlegges ingen frukt eller lign. 
12. Alle løpere får tildelt garderobe med løpere av samme team/region. Det er ingen 

tilgang for andre enn løpere i garderobene. 
13. Treningsrom (sykler): ingen tilgang for andre enn løpere i garderobene. Løpere har 

ansvar for å rense utstyr før og etter bruk. Løpere anmodes å ta med egen sykkel på 
rulle som kan oppstilles før 500m start (husk innbyrdes avstand). 

14. Løpere tar med eget armbind. 
15. Funksjonærer som i sin funksjon ikke kan holde avstand (f.eks. manuelle tidtakere) 

har munnbind. 


