
Gjennomføring av Hakadalsrennet med korona tiltak 

For å kunne gjennomføre et trygt renn er det viktig at alle utøvere og ledsagere forholder seg 

til, og følger de korona tiltakene som gjelder for Hakadalsrennet.  

 

Vi innfører regel om 2 meters avstand for alle i tråd med karantenereglene. Gjelder både 

utøvere og ledsagere.  

Kun 1 ledsager per utøver. Ledsagere oppfordres til å vente i bilen, eventuelt å være ute i 

løypene under rennet. 

Vi gjennomfører arrangementet med oppmøte tidligst 45min før start. Dette for å være 100% 

sikre på at gruppene ikke møtes. 

Det er egne parkeringssoner (3 stk) for de ulike arrangementene slik at de ulike gruppene ikke 

er i kontakt.  

Forhåndsbetaling på parkering via nr: 727289 100kr. Hvis frem godkjent betaling til 

parkeringsvakt uten å åpne vinduet. 

 

 

 

Stadion er delt inn i soner som man beveger seg igjennom ifra ankomst til man drar. Se kart og 

følg anvisninger**. Følg øvrige anvisninger fra funksjonærer. Ved ankomst er det inngang ved 

Alpinsekreteriatet. 

 

Løypene er stengt for besiktigelse og oppvarming under rennet. Se kart for oppvarming og 

test sone!** 

 

På fredag vil løypene kjøres opp og være klare for testing fra kl 12 til 21 både for klassisk og 

fristil. Swix vil teste ut løypene og legger ut smøretips i morgen kveld, og oppdatere fortløpende. 

Live timing på www.eqtiming.no 

Premiering foregår rett etter målgang. 

Vi benytter pleksiglass og munnbind ved utdeling av startnummer, Alle funksjonærer bruker 

munnbind. 

Vi har ikke kiosk/salg. 

www.eqtiming.no


Vi har registering og e-mail adresser til alle for varsling og smittesporing ved evt smittetilfeller. Vi 

ber om at ledsagere registrere seg på forhånd ved QR code* 

 

Karantene: Fra man er 18 år og oppover eller barn under 18 år i husstanden, at det er 10 

dagers karantene som gjelder.  

For øvrige nærkontakter er det 7 dagers fritidskarantene som gjelder og de kan teste negativt 

dag 5 og derved delta i skirenn dag 6  hvis de fortsatt er friske og opplagt og ingen symptomer. 

Vi vil oppfordre familier som har barn i flere aldersklasser om helst å komme i 2 biler og/eller 

forlate stadion mellom arrangementene 

Det oppfordres generelt til god hoste- og håndhygiene. Har du symptomer, hold deg hjemme. 

 

*Ledsager registrering for lørdag 18 des Ledsager registrering for Søndag 19 des 

           

**Stadionkart med soneindeling. Husk å få med klær og utstyr ifra sone til sone. 



 

 

 

 

 

 


