
Nyttårsrennet 
Beitostølen

Øystre Slidre idrettslag ønsker vekommen til Nyttårsrennet den 
30. desember 2020. På bakgrunn av anbefaling fra Oppland 
Skikrets og lokal smittevernmyndighet, vil Nyttårsrennet  2020 
være et kretsrenn for utøvere fra klubber tilhørende Hedmark og 
Oppland Skikrets, og løpere som har sitt daglige oppholdssted 
innenfor Innlandet fylke. Begrensningene gjelder både løpere, 
foreldre og trenere.

Arrangementet har sterk fokus på smittevern, det er 
derfor viktig at du gjør deg kjent med hele dette 
dokumentet og smittevernplanen.

Påmelding og klasser
Påmeldingsfrist vil være 20.12. Den enkelte klubb vil bli 
kontaktet med tanke på ledsager i den enkelte kohort. Antall 
ledsagere tildeles av arrangør med bakgrunn i påmelding. 
Startkontingent er standard satser, INGEN ETTERANMELDING!
NB: Husk lisens! Alle løpere må ha skilisens fra den dagen de 
fyller 13 år. De som ikke har årslisens, må betale engangslisens til 
arrangøren før rennet! 

Startkontingent betales etter rennet. ØSIL fakturerer klubbvis.

Lagsposer med startnummer hentes utenfor 
rennkontoret. 

Program
Pulje 1: 
1,5 km: J/G8, J/G9, J/G10  
2 km: J/G11, J/G12 
3 km: J/G13, J/G14
5 km: J/G15
Løypene åpner 0930
Start 1000
Siste i mål ca 1100
Maks 100 løpere og 100 ledsagere
Ledsagere fordeles klubbvis etter antall påmeldte

Pulje 2: 
5 km: JG16, K17-K senior
10 km: M17-M senior
Løypene åpner 12.00
Start 1230
Siste i mål 1400
Maks 120 løpere og 80 ledsagere
Ledsagere fordeles klubbvis etter antall påmeldte



Smittevern
De viktigste tiltakene for å hindre smitte med SARS‐CoV‐2 
(koronavirus) er: 
• Holde seg hjemme ved sykdom
• Holde minst 1 meters avstand til andre 
• Praktisere god hånd‐ og hostehygiene

DU MÅ VÆRE FRISK FOR Å VÆRE MED PÅ SKIRENN

Det er, i henhold til FHI, ikke nødvendig med munnbind hvis 
man respekterer 1‐ metersregelen. Vi har ikke krav eller 
anbefaling om bruk av munnbind ved Nyttårsrennet. 

Funksjonærer som ikke kan overholde 1-metersregelen vil 
bruke munnbind gjennom den oppgaven de skal utføre på 
rennet. Hansker eller engangshansker skal brukes ved 
håndtering av matriell.

Det er kun adgang på arenaområdet for deltakere, ledsagere 
og støtteapparat som er forhåndsregistrert. Se kart for 
inngang og utgang fra arena.

Synlig akkreditering/start nummer kreves for å komme inn i 
arenaen. 

Det vil ikke være adgang innendørs utover toalett anlegg, av 
smitteverns hensyn vil det heller ikke være kiosk under 
arrangementet. 

Hele arenaen tømmes og toaletter vaskes ned mellom 
puljene. 

Det vil være håndesinfeksjon ved inngangen til alle bygg.

Premiering, resultatservice. 
Uoffisielle lister vil bli lagt ut på eq timing, protestfrist, 15 min 
etter listene er lagt ut. Offisielle lister vil bli lagt ut på 
arrangørens hjemmeside/Facebook. 
Alle får premie rett etter målgang, full og lik premiering i alle 
klasser.

Servering 
Det blir ingen servering eller løperdrikke av smittevernhensyn.

E-POST: westadhege4@gmail.com
HJEMMESIDE: http://www.osil.no
RENNLEDER: Kjell Berge Melbybråten
TD: Knut Kjøs Egge
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1,5 km

Distanser og klasser:
1,5 km: J/G8-10
2,0 km: J/G11-12 
3,0 km: J/G13-14
5,0 km: J/G15-16 K17-K Sen
2*5 km:  M17-M SEN 



Distanser og klasser:
1,5 km: J/G8-10
2,0 km: J/G11-12 
3,0 km: J/G13-14
5,0 km: J/G15-16 K17-K Sen
2*5 km:  M17-M SEN 

2 km



Distanser og klasser:
1,5 km: J/G8-10
2,0 km: J/G11-12 
3,0 km: J/G13-14
5,0 km: J/G15-16 K17-K Sen
2*5 km:  M17-M SEN 

3 km



Distanser og klasser:
1,5 km: J/G8-10
2,0 km: J/G11-12 
3,0 km: J/G13-14
5,0 km: J/G15-16 K17-K Sen
2*5 km:  M17-M SEN 
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