
              
 

 

 

NM 2022

Stevneinformasjon 
NM skøyter - enkeltdistanser, sprint, allround 2021 

18-20. mars 
 

Velkommen 

Vi ønsker velkommen til NM skøyter 2022 senior enkeltdistanser, sprint og allround. 

 

Hovedkomite 

Hovedkomiteen har følgende sammensetning: 

  Lars Haldorsen   Stevneleder 

  Thor Flikkerud   Funksjonærer  

  Kristin Kragseth   Seremoni ansvarlig 

  Ida Njåtun   Presse     

  Jørgen Leknes   Sekretariat 

 

Oppnevnte funksjonærer  

NSFs representant,   Eivind Solberg / Mona Adolfsen 

 

OD-menn: Eivind Røvde Solberg                       
Ass OD menn: Ole Dahl 
OD-kvinner: Roar Eriksen                            
Ass OD-kvinner: Trond Kristensen 
Startere: Arnt Åge Grande og Tom Vidar Johansson 
TD: Marcel Lesche Vanberg 
 
Påmelding til stevnet gjøres via NSF 
NSF har sendt ut invitasjon til klubbene om påmelding til stevnet. NM er åpent for løpere 
som er kvalifiserte.  
 
 

Konkurranseregler 

Konkurransen holdes i henhold til NSFs konkurranseregler, NSFs spesielle bestemmelser og 

«Distanseoppsett, regler for uttak/kvalifisering og gruppeinndeling/parsammensetning for NM 

enkeltdistanser, senior sprint og senior allround i stavanger 18-20 mars 2022 

 

Stevneinformasjon 

Startlister og resultater for stevnet blir fortløpende gjort tilgjengelig på Stavanger Sandnes 

Skøyteklubb’s hjemmeside; http://stavangersandnes.no/ Under Startlister/resultater 

  

Under arrangementet vil arrangør og overdommere benytte WhatsApp som informasjonskanal til 

klubbene v/lagledere og trenere. 

 

Uttak 

http://stavangersandnes.no/
https://www.dropbox.com/sh/xnguelu14s1mbhh/AACqrDw2r7njNoLC80fMLP6Aa?dl=0
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Uttak skjer i henhold til «Norges Skøyteforbunds uttakskriterier for norske mesterskap sesongen 

2021/2022».  

 

Stevnegjennomføring 

Trening før fredag 18. mars kl 12.15 skjer i henhold til Vår Energi Arena retningslinjer 

NB! Fra fredag kl 12.15 er det lagt opp til adskilte treningstider sprint og allround. 

Stevnet gjennomføres etter følgende tidsskjema: 

Fredag 18. mars 11.00  Arrangørskranke i resepsjon åpen 

   12.00  Teknisk møte Vår Energi Arena, Mezzanie 

   12.15-13.25 Trening allround 

   13.25-13.45 Ispreparering 

   13.45-14.55 Trening sprint  

   14.55-15.15 Ispreparering 

   15.15-16.00 Trening sprint og sprint enkeltdistanser 

   14.00  Lagledermøte Vår energi Arena, Mezzanie  

   15.00  Trekningsmøte Vår Energi Arena, Allround rom 

   16.25-16.45 Ispreparering 

   16.50 Offisiell åpning 

   17.00  Stevnestart 

Viser til tidsskjema som distribueres senere. 

 

Lørdag19. mars 08.00  Vår Energi Arena og arrangørskranke åpner 

   08.30-09.30 Trening sprint og sprint enkeltdistanser 

   09.30-09.50 Ispreparering 

   10.00  Stevnestart 

Viser til tidsskjema som distribueres senere. 

 

Søndag 20. mars 09.00  Vår Energi Arena og arrangørskranke åpner 

   09.30-10.30 Trening allround og allround enkeltdistanser 

   10.30-10.50 Ispreparering 

   11.00  Stevnestart 

Viser til tidsskjema som distribueres senere. 

 

Lagledermøte 

Det holdes ett lagledermøte for mesterskapet, fredag 18. mars kl 14.00 i Sørmarka, Mezzanie. Alle 

| endringer senere skjer i henhold til prosedyre fastlagt av overdommerne på lagledermøtet  

 

Trekningsmøte 

Det holdes ett trekningsmøte for mesterskapet, fredag 18. mars kl 15.00 i Sørmarka, Mezzanie. 

Parsammensetning og startlister lages av overdommerne og arrangør i henhold til reglement. Alle 

startlister, resultatlister og tidsskjema distribueres Stavanger Sandnes Skøyteklubb’s hjemmeside; 

http://stavangersandnes.no/ under Startlister/resultater 

I tillegg vil lagledere og trenere kunne få informasjon på appen «WhatsApp» under «NM på 

skøyter 18.20 mars» 

 

  

http://stavangersandnes.no/
https://www.dropbox.com/sh/xnguelu14s1mbhh/AACqrDw2r7njNoLC80fMLP6Aa?dl=0
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Seremonier/premieutdeling 

Det blir medalje- og blomsterseremoni til de 3 beste i NM enkeltdistanser. 

  Det blir medalje- og blomsterseremoni til de 3 beste i NM sprint og NM allround, samt   

  laurbærkrans og NSFs pokal til vinnerne sprint og allround. 

  Kongepokalene deles ut etter siste seremoni.  

 

Vi ber respektive deltagere være klare umiddelbart etter at seremoniene blir annonsert. 

 

NM på TV 

Dessverre blir det ikke tv/streaming fra NM i år. Vi har jobbet masse med å få på plass en skikkelig 

nivåheving på NM-sendingen og gjorde avtaler om produksjon og overføring på TV2. Men siste 

uken falt planene sammen, på grunn av uforutsette store kostnader. Vi har jobbet for å få på plass 

en reserveløsning, men tiden ble litt for knapp, og de aktuelle var booket opp på andre ting. 

 

Parkering 

Parkering på parkeringsplassen utenfor Vår Energi Arena.  

 

Smittevern 

Ingen spesielle smittevern tiltak, men løpere, trenere og lagledere oppfordres til å ta nødvendige 

forhåndsregler mhp smittevern.  

 

Ingen som er syke eller har symptomer på Covid-19 skal delta på stevnet. 

 

Akkreditering 

Ingen akkreditering 

 

Publikum  

Det vil være ordinær drift av ishockey, pingvin og curling bane. 

 

 Publikum kjøper ordinær inngangsbillett i skranke/automat i Sørmarka 

  

Inngangskontroll  

Alle deltagere og trenere må kjøpe inngangsbillett i skranke/automat i Sørmarka 

Uten gyldig billett, ingen adgang.   

   

Armbind 

Deltagere må sørge for at han/hun har riktig armbind til start i henhold til NSFs bestemmelse 

«Armbind til skøyteløp – påbud om personlige armbind». 

 

Garderobeplan 

Garderober i Sørmarka kan benyttes 

 

Toaletter 

Ordinære toaletter kan benyttes 
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Hotell 

SSSK har avtale med Clarion Energy Hotell på Tjensvoll. 

Hotell Clarion Energy på Tjensvoll   

 

Ring Clarion Hotel Energy på telefon 51347800 eller send mail til cl.energy@choice.no og oppgi 

kode: skate 

 

Rabatterte priser per natt er som følger:   

 

Enkeltrom kr 695,-  

Dobbeltrom kr 860,-  

Trippelt rom kr 1110,-  

 

Henvis til avtalen mellom Clarion Energy Hotel og Stavanger Sandnes Skøyteklubb når dere 

bestiller. 

 

Bankett 

Det er besluttet å ikke arrangere bankett. 

 

Sørmarka Servering 

Kaffeen i Sørmarka er åpen. 

 
Lege/førstehjelp 

Lege og førstehjelp vil være til stede stevnedagene. 

 

Kontaktpersoner 

Stevneleder Lars Haldorsen: lars.haldorsen@outlook.com  

tlf. +47 90091669  

Teknisk delegat NSF: Marcel Wanberg: marcel.vanberg@vanberg.no 

Tlf: 90 91 10 55 

mailto:lars.haldorsen@outlook.com
mailto:marcel.vanberg@vanberg.no

