
Retningslinjer treningsstevne 12. juni Melløs stadion 

 

Velkommen på treningsstevne på Melløs stadion! 

Dagens øvelser: 100m, 400m, høyde, spyd 

Alder: 13 år og eldre. 

 

I forbindelse med retningslinjene for stevnearrangement grunnet Covid-19 må du lese disse 

retningslinjene før deltagelse. 

Folkehelseinstituttet publiserte oppdaterte regler for arrangement og samlinger på offentlige steder 

for inntil 50 personer 4. mai med virkning fra 7. mai. Norges friidrettsforbund har med dette 

utgangspunktet utarbeidet retningslinjer for hvordan friidrettsstevner kan avholdes innenfor reglene.  

Alle regler fra NFIF vil følges i sin helhet. De generelle reglene er om følger: 

- maksimalt 50 personer på konkurransearenaen. Dommere og funksjonærer regnes ikke i 

dette antallet. 

- Minimum en meter avstand mellom personer. 

- Utstyr skal desinfiseres. 

- Garderober og dusjer skal ikke benyttes. 

- Det anbefales ikke å bruke offentlig transport. 

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

luftveisinfeksjon, som eks. sår hals, rennende nese, hoste, nedsatt almenntilstand, skal ikke 

delta i noen form for aktivitet. 

- Moss IL bortviser personer som ikke følger anbefalte smittevernråd. 

 

Dommere/funksjonærer: 

- Oppmøte på Moss IL sitt klubbhus senest kl. 16.45 for gjennomgang av retningslinjer og 

smittevern 

- Gjennomgang av nytt resultatføringssystem. 

 

Utøver:  

- Det er ikke avkrysning, da påmelding fungerer som avkrysning. 

- Blir du syk og ikke kan møte, vennligst gi beskjed.  

- Inngang til stadion er via dør til høyre for Moss IL sitt klubbhus. Her vil det stå en vakt med 

oppropsliste.  

- Alle utøvere bruker håndsprit ved ankomst og avreise. 

- Det vil bli satt ut håndsprit på alle øvelses-steder. 

- Det benyttes ikke startnummer. 

- Det er ikke premiering 

 



Publikum og trenere: 

- Publikum og trenere slipper ikke inn på selve stadion.  

- I klokkesvingen utenfor stadion vil det være mulig å følge med på stevnet, og veilede sine 

utøvere. Hold avstand til hverandre.  

- Inngang til klokkesvingen på utsiden av stadion er ved Moss fotballklubb sitt brune klubbhus.  

 

Toaletter: 

- Det vil være låst opp toalett for utøvere øverst på hovedtribunen.  

 

Tidsskjema: 

- Dette vil henge på tavlen og vil publiseres på mossil.no dagen før stevnet. 

 

Resultater: 

- Resultater finnes på hjemmesiden til Moss IL i etterkant av stevnet. 

- Vi ber om tålmodighet, da vi skal teste nytt resultatsystem i Opentrack på dette stevnet. Nytt 

tidtakerutstyr skal også testes.  

 

Oppvarming:  

- Oppvarming kan gjøres på banen, på områder det ikke foregår øvelser. Hold avstand. 

 

Løp: 

- 100m og 400 løpes i delte baner, og alle baner kan benyttes. 

 

Tekniske øvelser:  

- De som har eget utstyr, tar med dette. Spyd veies inn. De som har eget utstyr, bruker dette 

alene gjennom konkurransen.  

- Moss IL har spyd til utlån. Spyd blir vasket mellom hver utøver med sprit. Om det lar seg 

gjøre bruker samme utøver, samme spyd gjennom konkurransen. 

- Høyde gjennomføres som ordinært. Matte og list blir rengjort før og etter konkurransen.  

 

Smittevernansvarlig: Anne-Britt Tollefsen 

Stevneansvarlig: Bjørn Brobakk 

 


