Resultatrapportering, startlisens,
startkontingent, klassebestemmelser m.m.
for sesongen 2020-2021
Rapportering/innsending av resultatlister
Arrangørene plikter å sende inn offisielle løpsprotokoller/komplette resultatlister, inkludert
eventuelle løp utenfor konkurranse, fra alle nasjonale og internasjonale løp (herunder
Norgescup og NM) direkte til NSFs kontor senest innen 4 dager etter stevnets avholdelse.
Bruk gjerne e-post: resultater@n-s-f.no
Stevnets overdommer sender egen rapport til DUH med kopi til leder TKH og vara TH innen
en uke etter stevnet.
I tillegg: NSFs Statistikkgruppe (SG) ber om at komplette resultatlister fra alle øvrige løp
også blir sendt NSFs kontor snarest mulig, det være seg interkretskamper, kretsløp, klubbløp,
test/treningsløp etc. inkludert eventuelle løp utenfor konkurranse. Dette av hensyn til SGs
statistikkarbeid, samt som en viktig dokumentasjon for NSF over skøyteaktiviteten over det
ganske land.
Startlisens
Norges Skøyteforbund pålegger alle utøvere som deltar i konkurranse og trening (inkl.
skøyteskoler) om å løse lisens for hver sesong. Løpere som er påmeldt i konkurranser, og ikke
har gyldig lisens, nektes å starte i konkurransen. Dette er i henhold til NSF's lover og spesielle
bestemmelser. Det er klubbenes ansvar å påse at klubbens løpere har løst lisens før de starter i
løp. NSF vil foreta jevnlige stikkprøver. Ved manglende lisens informeres klubb og krets
umiddelbart. Har en løper deltatt i konkurranse uten gyldig lisens, vil løperens resultat bli
strøket, og angjeldende løper får ikke starte i nytt stevne før lisens er betalt.
Norges Idrettsforbunds barneidrettsbestemmelser
NSFs styre understreker at våre arrangører er forpliktet på NIFs barneidrettsbestemmelser.
Således kan det i aldersbestemte klasser kun arrangeres internasjonale løp for klassene Junior
B, Junior C og 12 år. Klassene 10 og 11 år kan selvsagt legges inn i stevnet som nasjonale
klasser.
For NSFs barneidrettsbestemmelser, se:
https://www.skoyteforbundet.no/barneidrett/artikler/barneidrett-i-norges-skoyteforbund/
Starttillatelse løp i utlandet
Løpere som ønsker å starte i løp i utlandet må gjennom sin klubb søke Teknisk Komité
Hurtigløp om starttillatelse senest to uker før det aktuelle stevnet. Søknad sendes på e-post til
Svenn Erik Ødegaard: svenn-erik.odegaard@nif.idrett.no.
NB! Kun løpere som holder seg innenfor NIFs barneidrettsbestemmelser hva alder angår, det
vil si fyller minst 13 år i kalenderåret, får startlisens for løp i utlandet. Eneste unntak er
«grensesamarbeid» hvor reglene for nasjonale løp er gjeldende.
Dispensasjoner
Juniorløpere som ønsker å delta i seniorstevner, samt løpere fra aldersbestemte klasser som
ønsker å delta i junior A-stevner, må søke Teknisk Komité Hurtigløp om dispensasjon senest
to uker før det aktuelle stevnet. Teknisk Komité Hurtigløp vil da på kvalitativt grunnlag

avgjøre om dispensasjon skal innvilges eller ikke. Dersom et stevne omfatter begge
angjeldende klasser skal løperne delta i den klassen vedkommende aldersmessig tilhører.
For norgescup-stevner kan eldste årskull i Junior B (16 år) starte uten dispensasjon. Yngre
løpere må søke om dispensasjon for hvert stevne. Funksjonshemmede kan søke om
dispensasjon for hele sesongen. Se også NC reglementet.
Dispensasjonssøknader sendes svenn-erik.odegaard@nif.idrett.no.
Uttak til Norgesmesterskap/påmelding til Veteranmesterskapet
I henhold til NSFs Spesielle bestemmelser § 11, pkt. 1b skal Teknisk Komité Hurtigløp foreta
direkte uttak. Klubbene skal innen fastsatt frist bekrefte/avkrefte NM-deltakelse.
Når det gjelder Veteranmesterskapet, enkeltdistanser, skal fortsatt påmelding skje direkte til
arrangøren. For Landsmesterskapet, se eget avsnitt nedenfor.
Startkontingent norske mesterskap
NSF har fastsatt følgende startkontingenter i offisielle og uoffisielle norske mesterskap:
NM allround/sprint, senior/junior: Kr 1.000,–.
NM enkeltdistanser, pr. distanse: Kr 250,–.
Veteranmesterskapet, enkeltdistanser pr. distanse: Kr 250,–.
Landsmesterskapet (12-16 år), enkeltdistanse, pr. distanse: Kr 250,–.
I stevner der flere mesterskap arrangeres samtidig (for eksempel allround og sprint firkamp
sammen med enkeltdistanser), der en deltaker har betalt for sammenlagtmesterskapet og en
eller flere distanser er kombinert med en distanse i enkeltdistansemesterskapet, deltar løperen
i det sist nevnte mesterskap uten å betale den ekstra startkontingent for distansen(e).
Startkontingenten betales til arrangør.

Påmelding til Landsmesterskapet gutter/jenter (12–16 årsklasser)
Påmelding til Landsmesterskapet for gutter og jenter skjer fra kretsene til forbundskontoret.
Påmeldingsskjema med nærmere orientering om prosedyren vil bli utsendt fra
forbundskontoret senest medio januar.
Distanseprogram for LM finnes i NSFs spesielle bestemmelser.

Anbefaling premiering i aldersbestemte klasser
Norges Skøyteforbund anbefaler følgende retningslinjer for premiering i aldersbestemte
klasser:
10 år og yngre (inkl. rekrutt): Full premiering.
11 og 12 år: Halv premiering.
Junior C og eldre: Tredjedels premiering.
Denne anbefalingen bør gjelde alle typer stevner for aldersbestemte klasser hvor det kreves
startkontingent, dersom ikke annet spesifikt er angitt i stevneinnbydelsen.
Brøkene er ut ifra antall løpere som er med i trekningen (første dag, dersom det er et to dagers
stevne), og skal forhøyes, det vil si at er det for eksempel 34 påmeldte i Junior C, skal det
utdeles 12 premier.
Klassebestemmelser Hurtigløp – sesongen 2020/2021
Menn/Kvinner:
Senior: (MS/KS) Født 30.6.2001 og tidligere
Neosenior: (MNS/KNS) Født 1.7.1997 - 30.6.2001
Junior A: (MJ/KJ) Født 1.7.2001 - 30.6.2003

Aldersbestemte klasser (gutter/jenter)
Junior B: G/J 15 og 16 år Født 1.7.2003 - 30.6.2005
Junior C: G/J 13 og 14 år Født 1.7.2005 - 30.6.2007
12 år: G/J 12 år Født 1.7.2007 - 30.6.2008
11 år: G/J 11 år Født 1.7.2008 - 30.6.2009
10 år: G/J 10 år Født 1.7.2009 - 30.6.2010

Veteraner, menn/kvinner:
Veteran 29-33 år: (M30 / K30) Født 1.7.1986 – 30.6.1991
Veteran 34-38 år: (M35 / K35) Født 1.7.1981 – 30.6.1986
Veteran 39-43 år: (M40 / K40) Født 1.7.1976 – 30.6.1981
Veteran 44-48 år: (M45 / K45) Født 1.7.1971 – 30.6.1976
Veteran 49-53 år: (M50 / K50) Født 1.7.1966 – 30.6.1971
Veteran 54-58 år: (M55 / K55) Født 1.7.1961 – 30.6.1966
Veteran 59-63 år: (M60 / K60) Født 1.7.1956 – 30.6.1961
Veteran 64-68 år: (M65 / K65) Født 1.7.1951 – 30.6.1956
Veteran 69-73 år: (M70 / K70) Født 1.7.1946 – 30.6.1951
Veteran 74-78 år: (M75 / K75) Født 1.7.1941 – 30.6.1946
Veteran 79-83 år: (M80 / K80) Født 1.7.1936 – 30.6.1941
Veteran 84-88 år: (M85 / K85) Født 1.7.1931 – 30.6.1936
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