
Smitteverntiltak Iron Valley 2020 

 

Før stevnet 

Alle deltakere og mannskaper må sette seg inn i gjeldende smittevernregler fra myndighetene. Det 
samme gjelder for «Vaner som forebygger smitte». Smitteverntiltakene vil bli distribuert til alle 
deltakere og mannskaper i god tid forut for stevnet. 

 

Dersom du kan svare bekreftende på noen av følgende punkter skal du ikke delta på matchen. Gi i så 
fall beskjed til arrangørene: 

 Du har luftveissymptomer som tungpust, hoste eller feber. 
 Du befinner deg for tiden i hjemmekarantene pga mistanke om mulig smitte 
 Du har vært i utlandet i et rødt område eller en rød nasjon 
 Du har vært i kontakt med personer som har fått påvist smitte i løpet av de siste 14 dagene 

Personer i risikogrupper eller i definerte samfunnskritiske roller må nøye vurdere om man skal delta 
på matchen og konsultere de siste oppdaterte retningslinjene fra myndighetene samt arbeidsgivers 
anbefalinger. 

 

På stevnet 

Under stevnet vil vi gjøre vårt ytterste for å redusere risikoen for smitte blant deltakerne. Alle som 
deltar på matchen (både mannskaper og deltakere) må etterleve følgende retningslinjer: 

 Hold én meters avstand til enhver tid. Dette gjelder spesielt under walk through av banene 
 Score sheets deles ikke ut til den enkelte i forkant av stevnet, og det vil ikke bli signering av 

score sheets. Den enkelte vil få anledning til å notere egen score eller ta bilde av score sheet 
 Alle deltakere må være bevisste reglene for håndhygiene og benytte tilgjengelig håndsprit for 

desinfeksjon regelmessig. Det oppfordres til at den enkelte deltaker bringer med egen 
håndsprit 

 Myndighetenes retningslinjer skal overholdes så lenge man befinner seg på området. 
 Det vil ikke bli anledning til å kjøpe mat under stevnet. Deltakerne må medbringe egen mat 

og drikke 
 Ikke bli værende på området når skyting er gjennomført. Det vil ikke bli gjennomført fysisk 

verify eller premieutdeling. Verify skjer på SSI inntil en time etter stevnet er ferdig. Premier 
vil bli annonsert over epost og sendt ut til deltakerne. 

 


