
 
 

 

 

 NSF/TKH/DUH  

Oppfølgingsseminar for startere nivå 1, 2 og 3 
 

Dommerutvalg hurtigløp, DUH, arrangerer oppfølgingsseminar for startere på nivå 1 og 2, med mulighet 

for startere på nivå 3 til å delta.  

 

Seminaret avholdes:  

Samme helg som NC2 på Hamar, Vikingskipet, 05.-06. november 2022. 

Vi starter på fredag 04.11.22 kl. 17.00 i Kinnarpsrommet i Vikingskipet, med teori og utveksling av 

erfaringer fra de to siste sesonger. Det er fint om dere kommer med innspill om hva vi bør ta opp. Send 

oss gjerne tema på forhånd så kan vi sette det på programmet. Seminaret avsluttes på søndag ca. kl. 

15.00. Vi tilpasser det slik at de med kort reisevei tar de lengste distansene på søndag hvis stevnet holder 

på ut over seminarets sluttid. 

 

Seminaret tar for seg regelverket, erfaringer fra siste sesonger, samt praktisk starting med video-

opptak. DUH ber om at alle på nivå 1 og 2 møter på seminaret.  

Det er viktig for alle å være oppdatert på regelverket samt tolkningene av startprosedyren. Startere fra 

nivå 3 med ambisjoner om opprykk til nivå 2, bes også å møte. Vi prøver å arrangere dette så rimelig 

som mulig. NSFs økonomi tillater ikke at det gis noen tilskudd og deltakerne/deres klubber må derfor 

betale for dette. Noen vil trenge overnatting.  

 

Vi har reservert noen rom på Hamar Vandrerhjem Vikingskipet (merk at vi ikke er på Scandic i år). 

Prisen er: 

Enkeltrom m/frokost og middag:      Kr 945,- per rom per natt 

 

Vi legger opp til felles middag fredag og lørdag på Vandrerhjemmet. De som ikke ønsker å 

delta gir beskjed om det. 

 

Leder av seminaret er Marcel Lesche Vanberg.  

 

Påmelding med rombestilling, og om dere ønsker å delta på middagene eller ikke, sendes så snart 

som mulig og senest 20. oktober til: 

 

TKH/DUH v/Marcel Lesche Vanberg  

Glitregt. 2  

3612 KONGSBERG  

E-post: marcel.vanberg@vanberg.no  

Telefon: 90 91 10 55  
 

 

VELKOMMEN TIL SEMINAR – og til en ny skøytesesong. 

 
Marcel Lesche Vanberg  Roar Eriksen  Heidi Støen  Gunnar Lødding 

TKH/DUH   Medlem DUH  Medlem DUH  Leder TKH/DUH 


