








Samkomutjaldið er fyrir keppendur UMSE og aðstandendur þeirra.
Boðið er upp á kaffi, kakó og djús í tjaldinu.
Allir eru beðnir um að ganga vel um tjaldið og drykkjarvélar.
Fólk er beðið um að nota eigin glös og bolla fyrir drykki.
Aðstandendur eru beðnir um að fylgjast með að umgangur um tjaldið sé til
fyrirmyndar og þeir bera ábyrgð á notkun barna þar.
Hægt er að kaupa aðgang að rafmagni meðan á mótinu stendur. Gætið þess
að sá búnaður sem notaður er við tengingu (tenglar og leiðslur) sé ætlaður
til notkunar utandyra og fyllsta öryggis sé gætt við meðferð. Vinsamlegast
snúið ykkur til gæslu með spurningar um þau mál.
Okkur er það mikilvægt að þeir sem taka þátt í skrúðgöngunni séu klæddir
félagsgalla UMSE. Við munum reyna að lána þeim galla sem ekki eiga
hann fyrir skrúðgönguna. Vinsamlegast hafið samband við Þorstein,
framkvæmdastjóra UMSE vegna þessa.

(ath. að dagskrá getur tekið breytingum ef árekstur er við dagskrá mótsins)

20:00

Upplýsingafundur fyrir keppendur og aðstandendur.
Afhending lánsgalla fyrir skrúðgöngu.

09:00
19:00

Upplýsingafundur fyrir keppendur og aðstandendur.
Kvöldvaka. Farið yfir úrslit dagsins og slegið á létta strengi.
Fundur fyrir skrúðgöngu. Eftir það fara allir saman í skrúðgöngu og á
setninguna.

09:00
19:00

Upplýsingafundur fyrir keppendur og aðstandendur.
Grillveisla.
Frítt fyrir keppendur. Aðstandendur eldri en 18 ára greiða 1.000.-kr.
frítt fyrir aðra.
Kvöldvaka. Farið yfir úrslit dagsins og slegið á létta strengi.

20:00

20:00

Kvöldvaka. Farið yfir úrslit dagsins og slegið á létta strengi.
Allir fara saman á mótsslit.

Óskar Þór Vilhjálmsson, formaður UMSE (tjaldbúðastjóri)
Þorsteinn Marinósson, framkvæmdastj. UMSE
Marinó Steinn Þorsteinsson

1. Arnór Reyr Rúnarsson
2. Arnór Snær Guðmundsson
3. Ásdís Dögg Guðmundsdóttir
4. Ásrún Jana Ásgeirsdóttir
5. Baldur Smári Sævarsson
6. Bertha Þórbjörg Steingrímsdóttir
7. Birta Dís Jónsdóttir
8. Bríet Brá Bjarnadóttir
9. Dagbjört Ýr Gísladóttir
10. Elín Brá Friðriksdóttir
11. Elísa Rún Gunnlaugsdóttir
12. Ellen Ýr Gunnlaugsdóttir
13. Elvar Óli Marinósson
14. Embla Halldórsdóttir
15. Erla Marý Sigurpálsdóttir
16. Eydís Arna Hilmarsdóttir
17. Fannar Már Jóhannsson
18. Freyja Vignisdóttir
19. Friðrik Hreinn Sigurðsson
20. Gunnlaug Helga Ásgeirsdóttir
21. Guðbjörg Ósk Sveinsdóttir
22. Guðmundur Smári Daníelsson
23. Hafsteinn Máni Guðmundsson
24. Hafþór Júlíusson
25. Heiðar Örn Guðmundsson
26. Helena Rut Arnarsdóttir

s: 869-2363
s: 868-3820
s: 847-4173

27. Helgi Pétur Davíðsson
28. Hera Margrét Guðmundsdóttir
29. Hugrún Lind Bjarnadóttir
30. Jóhann Ólafur Sveinbjarnarson
31. Júlía Ósk Júlíusdóttir
32. Júlíana Björk Gunnarsdóttir
33. Kara Gautadóttir
34. Karen Perla Konráðsdóttir
35. Karl Vernharð Þorleifsson
36. Kolbrún Svansdóttir
37. Lotta Karen Helgadóttir
38. Marín Líf Gautadóttir
39. Nökkvi Þeyr Þórisson
40. Ólöf María Einarsdóttir
41. Ólöf Rún Júlíusdóttir
42. Rakel Ósk Jóhannsdóttir
43. Sigurbjörg Áróra Ásgeirsdóttir
44. Snædís Ósk Aðalsteinsdóttir
45. Stefanía Andersen Aradóttir
46. Stefanía Sigurdís Jóhönnudóttir
47. Steinunn Erla Davíðsdóttir
48. Sveinborg Katla Daníelsdóttir
49. Úlfar Valsson
50. Valgeir Hugi Halldórsson
51. Þóra Björk Stefánsdóttir
52. Þorri Mar Þórisson

1. Mótshaldari leggur til tjaldsvæði fyrir keppenda- og fjölskyldubúðir á
Unglingalandsmóti UMFÍ. Á því svæði tjalda þau ein sem eru á vegum
þátttökuliða mótsins.
2. Hvert keppnisfélag skal tilnefna tjaldbúðastjóra og ber hann ábyrgð á því að
tjaldbúðareglur séu virtar.
3. Öll neysla vímuefna er stranglega bönnuð.
4. Brjóti félag/einstaklingur reglurnar hefur mótshaldari heimild til að vísa
viðkomandi tafarlaust af tjaldsvæðinu.
5. Öll umferð ökutækja á og við tjaldsvæðið er bönnuð frá kl. 24:00 - kl. 07:00
nema með sérstakri heimild eftirlitsfólks.
6. Brýnt er fyrir ökumönnum að fara sérstaklega varlega á tjaldsvæðinu og mælst
til þess að nota bílinn sem allra minnst. Við komu gesta á tjaldsvæði ULM fá
bílaeigendur límmiða í bílinn sem gildir sem heimild til að vera á tjaldsvæðinu.
7. Kyrrð skal vera komin í tjaldbúðum kl. 00:30.
8. Utanaðkomandi er ekki hleypt inn í tjaldbúðirnar eftir kl. 24:00.
9. Tjaldbúðastjórar félaganna skulu brýna fyrir sínu fólki að ganga vel um svæðið
og setja sorp í þar til gerð ílát.
10. Allar eigur gesta eru á þeirra ábyrgð í tjaldbúðunum.
11. Gæsla verður á tjaldsvæðinu allan sólarhringinn á meðan Unglingalandsmótið
stendur yfir.
12. Hundaeigendur þurfa að hafa hunda sína í bandi og sjá um að þrífa eftir þá.
Aðgát skal höfð í meðförum elds, aldrei að taka grill inn í tjald eða fortjald.
Göngum vel um tjaldsvæðið sem og önnur svæði.
Hægt er að kaupa aðgang að rafmagni á tjaldstæðum á meðan á mótinu stendur.
Aðgangurinn kostar kr. 3000.- og er keyptur hjá eftirlitsmönnum við innkeyrslu á
svæðið. Fær viðkomandi þá sérstakan límmiða sem hann límir á rafmagnssnúruna
sem næst rafmagnskassanum. Hver notandi fær aðgang að 10 ampera tengli.
Við hvetjum alla til að spara rafmagn eins og kostur er og fara varlega með öll
raftæki.
Við óskum eftir að ökumenn fari sérstaklega varlega þegar ekið er um tjaldsvæðið.
Að sjálfsögðu hvetjum við þá sem og alla aðra til að ganga sem mest og hvíla
bifreiðina. Einnig biðjum við ökumenn að leggja ekki bílum sínum í aðal ökuleið á
tjaldsvæðinu.

Stöndum saman og sjáum til þess að Unglingalandsmótið fari vel
fram og verði okkur öllum til sóma.

