
 

 
 

Invitasjon til Norgesmesterskap og Landsmesterskap i kunstløp  

13.-15.01.2023 

Trondhjems Skøiteklub er arrangør av Norgesmesterskapet og Landsmesterskapet i kunstløp 2023 og 

har gleden av å invitere til mesterskapene i Leangen Arena i Trondheim. 

 

Påmelding:  

Uttak til NM/LM blir offentliggjort senest 9. desember 2022. Påmelding av løpere blir gjort i henhold 

til NSFs spesielle bestemmelser for NM/LM gjennom Min idrett innen 13. desember 2021.  

NM er åpent kun for deltakere med norsk statsborgerskap, jf Norges skøyteforbunds lov § 28 (4). NSF 

kan etter søknad gi dispensasjon fra dette kravet for løpere som tilfredsstiller ISU’s krav til deltakelse 

for Norge i ISU-mesterskap (Clearance certificate). For Landsmesterskapet er det krav om at løperen 

hadde fast bopel i Norge pr. 1. juli 2022.  

 

Akkreditering:  

For deltakelse i NM skal gyldig norsk pass fremvises, alternativt gyldig utenlandsk pass og Clearance 

Certificate (CC) fra ISU eller eventuell bekreftelse fra NSF om dispensasjon. For deltakelse i LM må 

det fremvises legitimasjon, sammen med eventuell dokumentasjon på bosted i Norge pr 1. juli 2022 

hvis man ikke har norsk pass. 

 

Påmeldingsgebyr:  

Kr. 1020,- for Basic (pr. løper)  

Kr. 1520,- for Debs & Novice & Junior & Senior (pr. løper)  

Kr. 4020,- for Synkronkunstløp Novice & Mixed Age (pr. lag)  

Kr. 6020,- for Synkronkunstløp Junior & Senior (pr. lag)  

 

Stevnearena: 

Mesterskapene vil bli avholdt i Leangen Arena. Banestørrelsen er 26 x 60 meter. Ytterligere 

informasjon om sportsarena og veibeskrivelse vil bli lagt ut på hjemmesiden for NM/LM 2023. 

Besøksadressen til Leangen Arena er Tungaveien 3. 

 

Parkering/transport:  

Stor parkeringsplass i tilknytning til arena. 

Buss 12 eller 2 fra sentrum/stevnehotell. Se Sportity-appen og på hjemmesiden for NM/LM 2023 for 

info om stoppesteder og app for reiseveileder og billettkjøp. Søndag morgen settes det evt opp egen 

transport. Mer om dette på hjemmesiden for NM/LM 2023. 

 

Elementskjema og musikk:  

Løpere som har endringer på opplastet musikk og registrerte elementer må endre dette i NSFs 

stevnebase innen påmeldingsfristen 13. desember. 

 



 

 
 

 

Treninger:  

Treninger vil finne sted i Leangen Arena. Oversikt over treninger vil bli lagt ut i Sportity-appen og på 

hjemmesiden for NM/LM 2023.  

 

Trekning:  

Elektronisk trekning vil foregå elektronisk torsdag 12.01. kl 20.00 med minimum 1 referee og 1 TC 

tilstede. Se foreløpig tidsplan på hjemmesiden for NM/LM 2023 og i Sportity-appen.  

 

Streaming:  

Mesterskapet vil bli streamet på NSFs Vimeo, link på mesterskapssidens livestream og i Sportity. 

 

Sportity:  

All info om mesterskapet vil oppdateres i appen Sportity, samt på TSKs hjemmeside for NM/LM 2023, 

før og under mesterskapet. Passord for Sportity: nmlm2023  

 

Stevnehotell:  

Thon Prinsen, kongens gate 30. Skifter navn til Quality Hotel Prinsen fra nyttår. 

Booking gjøres direkte til marion.paulsen@olavthon.no innen 12.12 2022. oppgi bookingkode 

29992468/ Trondhjems skøiteklub. Vi har forhåndsreservert rom.  

Pris per natt er:  

enkeltrom 1345,- 

dobbeltrom 1545,- 

trippelrom 1745,- (6 stk) 

4-mannsrom 2395,- (4 stk) 

Hotellet ligger sentralt ved Torvet i Trondheim og man kommer seg enkelt fra hotellet til ishallen 

med buss.  

Festmiddag:  

Festmiddag finner sted kl. 19.30 lørdag 14.01.23 på stevnehotellet.  

Frist for påmelding og betaling fra klubbene er 13.12.22. Påmelding og betaling til festmiddag samlet 

fra klubben sendes via skjema som finnes på hjemmesiden for NM/LM 2023 

På vegne av Trondhjems Skøiteklub og stevnekomiteen, ønsker vi alle hjertelig velkommen til NM/LM 

i Trondheim 13.-15.01.23!  

 

Med vennlig hilsen  

Styret 

Trondhjems Skøiteklub 

mailto:marion.paulsen@olavthon.no

