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COVID-19

Publikum:
Når dere ankommer Bollandsmoen blir dere tatt imot av en av våre
funksjonærer. Dere må si deres navn slik at vi får krysset dere av
på listen og dere får bånd.
Dere vil bli vist til en egen publikumsparkering, der det også er en
avsperret “gangveg” til publikumsplassene, som er bak startplata på
samme siden som fylkesvegen.
Egne toaletter og kiosk (med begrenset utvalg) blir tilgjengelig.

Publikum får IKKE adgang til depot!

Priser publikum: Forhåndsbetales på vipps (106480) (fremvisning
av kvittering), eller ved ankomst.
Kun en dag:
Barn (0-6år): Gratis
Barn (7-15år): 150 kr
Voksen (fra 16 år): 250 kr

Begge dager:
Barn (0-6år): Gratis
Barn (7-15år): 250 kr
Voksen (fra 16 år): 400kr



Førere m/team:
Innsjekk:
Når dere ankommer Bollandsmoen vil dere bli tatt imot av en av
våre løpssekretærer. Her blir navn på team/førere sjekket, krysset
av på liste og dere får utdelt bånd. Videre blir dere sendt opp i
depot der dere møter depotsjef som tilviser dere depotplass.

Teknisk:
Dere vil ikke få med dere påmeldingskort til teknisk, på teknisk
SKAL munnbind brukes. Sikkerhetsutstyr skal medbringes, og
legges på bordet ved forespørsel fra teknisk kontrollant. Husk
avstand i kø og til de tekniske kontrollørene.

HUSK!
- Hold god avstand til personer som ikke er i deres kohort.
- Ved kontakt med løpsledelse/jury/sekretariat SKAL munnbind

brukes!
- Funksjonærer kan til enhver tid be om å få se deres

inngangsbånd, be dere huske på bruk av munnbind, be
personer/grupper som står for nære hverandre “bryte opp”.
Om dette ikke blir respektert kan det føre til bortvisning fra
stevnet.

- Det er viktig at dere bruker inngangsbånd, hvis dere ikke har
på disse kan dere bli bortvist fra arrangementet.

- Det er kun personer med bånd som har lov til å oppholde seg
på området.

-
Er det ikke mulig og holde 1 meter avstand, SKAL munnbind
brukes!
Vi oppfordrer sterkt til bruk av munnbind ved offisiell oppslagstavle,
premieutdeling, kioskbesøk og toalettbesøk.

Ved brudd på NMK Melhus retningslinjer for NM, kan det føre til
bortvisning fra stevnet!


