
Det blir UKI-karusell i     2021 for 56. gang 

Vi vet ikke hvordan koronasituasjonen blir i 2021, men 
løp kan gjennomføres når de arrangeres på vanlig måte, 
eller som aleneløp. 

 Løpene arrangeres etter programmet (se egen oversikt over løpsdagene) 
når smittevernreglene gir anledning til det. Resultatene blir da offisielle 
og rapporteres til NFIF. 
 

 Det er anledning til aleneløp («virtuelt løp») i alle løp. 
Resultater rapporteres pr epost til: ukikarusellen@ullkisa.no 
Det er anledning til å løpe samme løp flere ganger og det beste 
rapporterte resultat vil bli registrert i den uformelle resultatlista. 
Aleneløp kan gjennomføres i hele perioden for alle løp fram til 10. 
september.  
 

 Resultatliste vil bli satt opp, og for hvert løp vil det bli merket: 
• aa = riktig løype. Ordinær tid tatt av arrangøren 
• ab = riktig løype. Aleneløp dokumentert med tid fra GPS-system 
• ac  = riktig løype. Aleneløp. Egen tidtaking eller uten tid 
• bb = egen løype. Aleneløp dokumentert med tid fra GPS-system 
• bc = egen løype. Aleneløp egen tidtaking eller uten tid 
Det blir satt opp resultatliste både etter tid og etter UKI-poeng,  
for hvert løp og sammenlagt for karusellen 
 

 Påmelding 
Se www.ukifriidrett.no for påmelding via internett før første løp som du 
skal gjennomføre. Her kan gjøres påmelding for hele karusellen, alle 6 
løpene, eller det kan meldes på til enkeltløp. 
Hvi du har problemer med påmelding over internett, er det også mulig å 
melde seg på via bankgiro/nettgiro til vår bankkonto 1813.19.44620. 
Husk da å oppgi navn, fødselsår og evt  klubb – og oppgi epostadresse 
dersom du har. Merk med type: Original, Ung, Barn, Mosjon eller Funkis. 
Har du spørsmål eller problemer med påmelding:  
epost ukikarusellen@ullkisa.no eller til stevneleder tlf 950 83 927 

http://www.ukifriidrett.no/
mailto:ukikarusellen@ullkisa.no


 
 Startkontingent 

For hele karusellen, alle løpene som gir premiering med Hardanger-
bestikk for minst 3 gjennomførte løp og deltakermedalje i løp 1, 2 og 6. 
UKI-Barnekarusell 0 – 9 år 300 kr 
UKI-Ungkarusell 10 – 14 år 400 kr 
Original UKI-karusell 15 år og eldre 900 kr 
UKI-Mosjonskarusell Alle aldre 600 kr 
UKI-karusell funksjonshemmede Alle aldre 400 kr 

 
Det er også anledning til å delta i enkeltløp. Påmelding kan da gjøres på 
stadion løpsdagen eller pr epost: ukikarusellen@ullkisa.no 
Startkontingenten for enkeltløp i de to første løpene er: 
Kr 150 for ordinær karusell og kr 100 for de andre klassene. 
 

 Premiering 
• Hardangerbestikk til alle som har fullført minst tre løp og har 

betalt full startkontingent.  
• Medalje til alle som fullfører løp nr 1 (UKI-løpet), 2 

(Blodomløpet)og 6 (Norgesløpet). 
 

 Løyper 
Løypekart kan sees på hjemmesiden www.ukifriidrett.no, og ved oppslag 
på Jessheim friidrettsstadion. Løypene blir merket på løpsdagene. 
 

 Se hjemmesiden www.ukifriidrett.no for ytterligere informasjon om 
karusellen. 
 

 Se eget vedlegg for oversikt over løpsdagene. 
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