
Arrangørseminar for aktive ritt 
på landevei 15.04.2021

Møteregler:

1. Video er valgfritt

2. Cato og Anders er ordstyrere, alle andre skal ha mikrofonen skrudd av under presentasjoner

3. "Rekk opp hånden" om man har spørsmål eller innspill

4. Om man har spørsmål under presentasjonene kan man bruke chatten

5. Møtet blir tatt opp



Agenda Målet med seminaret!

• Introduksjon

• Covid-19 

• Sikkerhet under aktive ritt

• Jokerprosjektet

• Masterritt

• Spørsmål

• Kompetanse

• Samarbeid

• Utvikling

• Dialog



Velkommen!

• Cato Karbøl
• Arrangementsansvarlig i NCF

• Anders Eia Linnestad
• Prosjektleder i NCF Road Safety

• Truls Ørneberg
• Praksisstudent



Rent Idrettslag 

• Alle NorgesCup og NM arrangører

• Viktig for idretten

• Vedtak i styret

• Resertifisering etter 3 år



Covid-19 situasjonen 

• NCF sitt koronateam følger situasjonen tett (Cato, Anders, Thomas, Hans og Eystein)

• Vi oppfordrer alle til å følge de nasjonale og kommunale retningslinjene

• Det er vanskelig å si noe angående hvilke regler som gjelder for april, mai og juni.

• Vi ser at påsken og april blir en kritisk måned og håper at smittestatistikken går ned, 
og at kravene lettes.

• Det er registrert mange ritt i terminlisten, men vi ser at det er noen som begynner å 
finne nye datoer tettere på sommerferien, eller etter.

• Det vil bli utarbeidet Covid-19 protokoller for nasjonale ritt og mesterskap.

• Vi vil også lage guider til hvordan arrangører skal forholde seg til de kravene som er 
gjeldene

• NCF kommer ut med mer info så fort vi vet noe mer, følg med på NCF sine 
koronavettregler



Regjeringens anbefalinger i dag (Arrangement)

• Barn og unge under 20 år kan delta i idrettsarrangementer 
som samler deltakere fra samme kommune. Utendørs er 
grensen 200, det inkluderer utøvere, trener, dommere og 
eventuelle tilskuere. 

• Barn og unge under 20 år som driver med idretter som 
ikke innebærer nærkontakt kan delta i 
idrettsarrangementer utendørs som samler deltakere fra 
samme idrettskrets eller region der region brukes som 
geografisk inndeling (NCF sine regioner). 

• Utendørs kan voksne drive organisert trening dersom det 
er mulig å holde god avstand.

• Toppidrettsarrangementer tillates (K/M Junior og Senior i 
NorgesCup, NM, UCI)

• Lokale bestemmelser kan være strengere obs!



Covid-19 protokoll

• Covid-19 protokoll til NM landevei 2020 (UCI)

• Inspirasjon fra UCI, NIF og Nordiske land

• Nasjonale ritt og mesterskap

• Grenspesifikke detaljer og justeringer

• Testing

• Munnbind



For fremtiden
• Avstand, 1 meters regelen

• Hvem er på vårt arrangement?

• Langesone

• Kommunelege/overlege

• Akkrediteringer

• Smittevern


