
Aktuell info til utøvere og lagledere for UM 2020 

Tidsskjema og startlister  
Tidsskjema og startlister er lagt ut her: 
https://ukifriidrett.no/um-friidrett-2020 

Akkrediteringsregler 
Se egen info om akkrediteringsregler for utøvere og trenere/lagledere her: 
https://ukifriidrett.no/um-friidrett-2020/akkreditering 
 
NB! Akkreditering for ledere/trenere gjelder for tribune og oppvarmingsområde innendørs. 
Akkreditering for utøvere gjelder i tillegg for selve konkurransestedet, innenfor gjerdet.  
 
Ingen skal oppholde seg i disse fasilitetene unødvendig og kun tilknyttet til sin egen eller sine 
utøveres deltakelse. Det forventes at man ikke ankommer Jessheim friidrettsstadion unødvendig 
tidlig før oppvarming og konkurransen starter og at man forlater anlegget straks man har vært 
igjennom ev. premieutdeling og nedjogg e.l. 
 
Akkreditering kan hentes i sekretariatet ved ankomst. 

 

Avmelding ved smittevernhensyn 

Dersom man ønsker å ikke delta på UM pga. covid-19 utfordringer vil det selvsagt bli mulig å 

melde seg av uten å bli avkrevd startkontingent.  

 

Personer som er smittet av korona, sitter i karantene eller som har symptomer på 

luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, sår hals, rennende nese, hoste eller nedsatt 

almenntilstand, skal selvsagt ikke delta i UM som hverken utøver, tilskuer eller funksjonær.  

Etteranmelding 
Siden vi har spesialregler for krav og det ikke nødvendigvis alle som har fått dette med seg, så 

har vi mulighet for etteranmeldinger,  der det er plass til gebyr kr 500 per person, ellers vanlig 

startkontingent. Dette forutsettes selvsagt at man oppfyller en av de aktuelle kritterinene 

oppgitt her: https://ukifriidrett.no/um-friidrett-2020/krav-2020 

Smittevern og kast 
Det vil bli offentliggjort hvordan smittevernregler vil bli hensyntatt på nettsidene en av de 

nærmeste dagene.  

Startnummer 
Startnummer hentes i sekretariatet ved inngangen til innendørs oppvarmingsfasiliteter. 

Avkryssingsregler 
Vi ønsker at ALLE skal krysse seg av, Ja for skal delta eller Nei, skal ikke delta. 

Det er utviklet nytt system for elektronisk avkryssing tilknyttet FriRes. Avkryssing skal skje 

senest 3 timer før start. For øvelser som starter før kl 12:00 er det mulig å krysse seg av dagen 

før etter kl. 18:00. For de andre øvelsene skal avkryssing skje samme dag. 

https://ukifriidrett.no/um-friidrett-2020
https://ukifriidrett.no/um-friidrett-2020/akkreditering
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Hvis noen har krysset seg av for å delta, men man f.eks. våkner dagen etter og kan ikke stille, 

så er det fortsatt mulig å endre dette frem til 3 time før start. Etter dette ta kontakt med oss 

straks på e-post ukifriidrett@gmail,com, sms 924 95 895 eller messenger til Hans Jørgen 

Borgen. 

Innmarsj og regler om startnummer mm.  
Pga. smittevernhensyn vil tradisjonell opprop/innmarsj utgå. Det vil si at vi kommer til å ha 

en tillitsbasert løsning og at alle utøvere og ledere må sette seg inn i reglene. Øvelsesleder 

eller overdommer kan gi advarsler/gult kort og evt disking ved brudd på regelverket. 

 

Det vil bli offentliggjort rammer for når innmarsj skal foregå i forhold til øvelsesstart. Dersom 

det er forsinkelser så forventer man at utøvere hensyntar dette i sin innmarsj. 

Oppvarming 
Det vil legges ut egen info om oppvarmingsfasiliteter på UM-nettsiden 

Garderober 
På grunn av smittevernrestriksjoner vil det dessverre ikke være garderober tilgjengelig under 

mesterskapet. 

Øvelseskollisjoner 
Ved eventuelle øvelseskollisjoner må følgende gjøres: 

• Løp må prioriteres. 

• Utøverne må melde fra til øvelsesleder, og avtale hvordan tilpassing skal skje (stå over, ta 

forsøk tidligere/senere i omgangen) 
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