
 
Umedalens IF inbjuder till: 

Campusspelen - ons den 19 augusti 
Campus Arena, IKSU, Umeå 

 
Klasser och grenprogram 
 

Klass Grenar 

PF13 (-07-08) 60m, längd, kula, 600 m 

PF15 (-05-06) 80m, kula, 800 m 

Grenar för PF 17 
och äldre 

MK 100 m, MK 800 m 

 
Första start:  

Kl. 18.30   

 

Anmälan:  

senast 16 augusti kl 23:00 
Anmälan görs på anmälningsformulär på hemsidan (se nedan). 

OBS ! På grund av rådande COVID-19 pandemin är antalet platser är begränsat till 30 startande 
och vi förbehåller oss rätten att stänga anmälan tidigare om deltagarantalet blir alltför stort.  

Anmäl därför så snart som möjligt! 
Åldersbunden klassindelning. Om en gren saknas i en yngre klass så går det bra att anmäla sig i närmast 
högre klass där grenen finns. Grenar som saknar anmälda deltagare efter den 15 augusti stryks från 
programmet. 

 

Efteranmälan:  

Går även att anmäla sig på plats i mån av plats, en timme före grenstart mot dubbel avgift. 

 

Anmälningsavgift:  

60 kr/gren. Anmälningsavgift faktureras i efterhand. 

 

Pris:  

De tre främsta i varje gren erhåller glasplakett.  

 

Frågor: uifanmalan@gmail.com 

Hemsida: http://www.umedalensif.se/sida/?ID=76014 



 
COVID19- VIKTIG INFO – LÄS NOGA:  
Vi är glada att kunna erbjuda ett tillfälle för våra ungdomar att kunna tävla trots rådande 
pandemi. För att tävlingarna ska kunna genomföras, behöver vi gemensamt ta hänsyn 
till rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Svenska Friidrottsförbundet. 
Detta innebär att: 
– Varje person som besöker arrangemanget ska ta ansvar för att hen är fullt frisk, precis 

som överallt i samhället gäller att man inte har några sjukdomssymptom som tyder på 
Covid-19. 

– Personer inom definierade riskgrupper skall inte delta vid tävlingen, varken som 
funktionär, aktiv eller ledare. 

– Endast personer utan sjukdomssymptom får vistas på arenan och känner man 
sjukdomssymptom skall man genast lämna arenan. 

– Idrottare byter om och duschar hemma. 
– Samtliga personer håller 2 m avstånd till varandra i alla lägen då detta är möjligt och 

hälsningar eller tack sker ej genom handskakning, kramar eller annan fysisk beröring 
– Antalet deltagare är begränsat till 30 aktiva.  
– Tävlingen är publikfri. 
– Aktiva får endast vistas på arenan i samband med att man tävlar. Uppvärmning kan 

behöva komma att ske utanför arenan. Mer information kommer i PM.  
– Övriga intresserade (ledare, föräldrar) får tillträde till arenan endast i mån av plats och 

behöver då vara beredda på att ställa upp som funktionär. Intresseanmälan görs via mail 
till tävlingsledaren.  

– Det kommer att finnas tillgång till toalett, men ej till omklädningsrum.  
– Ingen servering kommer att finnas på arenan. 

 
Välkommen! 

 

 
 

               VÄLKOMMEN! 
 
 
 
 

 


