
Sjekkliste ved løp i Sørmarka sesongen 2020-2021 

Ansvar Oppgave Gjennomført 

 
Nina  

 
Legger ut 200 billetter til salgs for inngang lørdag og søndag. 
Link sendes dere som dere kan sende videre til klubbene.  
Dette må alle løpere og støtteapparat kjøpe før de ankommer 
hallen.  
Når det er tomt, er det ikke mulig for andre å komme inn.  (ikke 
unntak) Dette må komme klart frem.  
SSSK sine løpere som skal delta skal stå på liste 

 

 
Knut 

 
Senest onsdag før løpet sende liste over funksjonærer til Nina.  

 

 
Knut 

 
Sende liste over alle deltakere som skal.  

 

Renhold  Vaske og desinfisere alle garderober, møterom, tidtakerrom ol.  
som skal brukes. Setter ut desinfisering i alle plasser og antibac.  
Klubben desinfisere alle rom og overflater under løpet.  

 

 
Vaktmester 
på jobb 

 
Sette opp skille/ramme inn området 

 

Vaktmester 
på jobb 

Ta ned blå vant (tette luftsluser) så løpere kan gå over isen.  

Vaktmester 
på jobb 

Seierspaller frem – VM blir enig med Knut.    

Vaktmester 
på jobb 

Sette opp en benk som løpere kan sitte på etter målgang?  

vaktmester 
på jobb 

Åpne dører inn til Tjensvollgarderober. 
Alle løpere, funksjonærer evt. andre må bruke disse toalettene.   

 

Vaktmester 
på jobb 

Åpne inngang v/ barnehage – alle løpere, funksjonærer og evt. 
publikum skal inn der 

 

Ansatt fra SA Sjekke billetter ved inngang fra kl. 08:00 til 14:00??  

SSSK smittevernvakt  

SSSK Vakt som har kontroll på at løpere, funksjonærer holder seg 
innenfor tildelt område 

 

• SSSK er ansvarlig for at ingen med luftveissymptomer kommer inn i SA 

• SSSK er ansvarlig for å ivareta god hygiene og oppfordre til dette 

• SSSK er ansvarlig for å ha oversikt over alle funksjonærer og andre som er i hallen i forbindelse med 

arrangementet.  

• Det er desverre ikke mulig med publikum i disse coronatider. 

• SSSK er ansvarlig for at det ikke er mer enn 200 deltakere.  Funksjonærer kommer utenom.  

• SSSK er ansvarlig for at løpere, funksjonærer og andre kan holde minst 1 meter avstand 

 

 

Stavanger 24.9.20 


