
     
     
 
Stevneinvitasjon 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

NorgesCup 6 
 
Sted:    Hamar / Vikingskipet 
Arrangør:   Stange SK, skøytegruppa 
 
Startdato:  2021-01-02 
Sluttdato  2021-01-03 
 
Gren:    Hurtigløp 
Type:   Internasjonal - Norges Cup – ref NC reglement 2020-2021 
   Elitestevne, kun for uttatte løpere, se uttak: 
https://www.skoyteforbundet.no/contentassets/1c25df1e24304c198d9659e10cec8c92/elit
estevne-hamar---kvalifiserte-deltakere.pdf 
  
Uttatte løpere kan melde seg på andre oppsatte distanser denne helgen. 
 
Klasser:   Junior, senior elite 
 
Stevneprogrammet: 
Stevneprogrammet gjennomføres iht. NC reglement 2020-2021.  
 

Klasse Lørdag 02.01 Søndag 03.01 

Stevnestart kl 11.00 Kl 11.00 

NC kvinner 500/1500/5000 m 500/1000/3000 m 

NC menn  500/1500/3000 m 500/1000/5000 m 

 
Max 2 distanser pr. løper pr dag. 
 
Lagledermøte – kommunikasjon med klubb – lagledere: 
Lagledermøte vil bli gjennomført i Koss auditoriet. (Dette kan endres til digitalt møte) 
Påmelding med navn, lagerleder, klubb, e-postadresse og mobilnummer til 
jensvasaasen@hotmail.com 
Startliste for lørdag blir publisert på hjemmesiden til Norges skøyteforbund, rett etter 
trekning.  
 
Vi tar muligens i bruk WhatsApp – for informasjonskanal mellom arrangør og lagleder. 
 
Påmeldingsfrist 28. 12.2020 kl. 20.00 
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Link til påmelding: 
http://www.minorg.no/minorg/vikingskipet/web.nsf/pamelding?openform&arr=NorgesC
up%206 
 
 
Streaming: 
NC 6 vil bli overført på Youtube – Link: https://www.youtube.com/c/MariusUndlien/live 
 
 
Akkreditering 
For å ha kontroll på antall personer som får tilgang til Vikingskipet innenfor vedtatte 
smittevernregler innføres følgende akkreditering.  
 

Lagleder 1 person pr klubb 

Lagleder NSF eliteteam 1 person 

1 løper - klubb 1 trener 

Flere enn 1 løper 2 trenere 

 
Registering  
NSF har utarbeidet et digitalt skjema for eventuelt smittesporing som alle må fylle ut. Link 
her: https://forms.gle/zhvN3YPazMCDDbUX7 Dette danner grunnlag for tildeling av 
akkreditering i Vikingskipet. Akkrediteringen prioriteres slik at vi sikrer at alle løpere, lagleder 
og trenere for tilgang til Vikingskipet og stevnedeltakelsen. Utover dette kan det gis adgang 
for publikum innenfor gitte smittevernregler og føringer fra Hamar kommune smittevernlege 
og arenaeier.   
 
https://www.skoyteforbundet.no/hurtiglop/smittevern-stevner/ 
 
Vikingskipet – åpningstider  
Alle må benytte Vikingskipets billettsystem slik at du har en QR-kode for inngang i 
Vikingskipet. 
 
https://vikingskipet.com/apningstider/ 
 
Armbind 
Hver løper må sørge for at han/hun har riktig armbind til start.  
 
Garderobeplan 
Det settes opp garderobeplan iht. fordeling av løpere/klubb pr. garderode i Vikingskipet 
 
Stevneavgift  
kr 320,- pr distanse for å ta hensyn til Covid-19 bestemmelser 
 
Innbetaling deltakeravgift 
Vennligst innbetal deltakeravgift til Stange SK, skøytegruppa, 2335 Stange 
Kontonr. 1813 22 12186, merk innbetaling ”NC 6” og navn på klubb. 
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Informasjon om Covid-19 smittevernregler.  
Sammen med Hamar Olympiske Anlegg AS er det satt opp generelle regler om smitte vern i 
Vikingskipet. Denne informasjonen finnes i Vikingskipet.  
 
Det kan bli innført begrensninger mht. publikum avhengig av antall påmeldte 
løpere/lagleder/trenere. 
 
 

 
Informasjon 
 
Covid ansvarlig: Ida Høyby. E-post: idahoiby@online.no 
 
 
Stevneleder Jens Vasaasen, Stange SK, skøytegruppa. 
mobil +47 480 25 608 eller epost jensvasaasen@hotmail.com 
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