Retningslinjer for seiersseremonier
ved nasjonale mesterskap i hurtigløp
1. Mesterskap hvor det utdeles krans
•
•
•
•
•
•

NM allround senior
NM sprint senior
NM allround junior
NM sprint junior
NM kortbane senior
NM kortbane junior

Ved den avsluttende medaljeutdeling, samt kåring av mester, benyttes følgende prosedyre:
Banespeaker informerer om tidspunkt for seiersseremoni og kaller fram de aktuelle løpere til
seierspallen. Når alle er på plass, annonserer speaker medaljevinnerne etter følgende prosedyre:
«Nr. 3 og bronsemedaljevinner, fra (klubbnavn), NN. Medaljen overrekkes av NSFs representant
(navn)»
«Nr. 2 og sølvmedaljevinner, fra (klubbnavn), NN. Medaljen overrekkes av NSFs representant
(navn)»
«Nr. 1 og gullmedaljevinner, fra (klubbnavn), NN. Medaljen overrekkes av NSFs representant
(navn)»
Når alle medaljevinnerne har fått sine medaljer, overrekkes blomster. Blomsteroverrekkere
kan være spesielle æresgjester, representanter for arrangør/hovedkomité, barn, etc.
Etter blomsteroverrekkelsen gir speaker ordet til stevnets overdommer (egen mikrofon på indre
bane er å foretrekke), som sier følgende: «Som mesterskapets overdommer har jeg æren av å utrope
til ny norsk mester i (mesterskapstype) for (årstall). (Liten pause). Den nye norske mesteren fra
(klubbnavn) er: NN!» Deretter overrekker overdommer krans til mesteren. Alternativt kan speaker
si dette på vegne av stevnets overdommer med følgende ordlyd: «På vegne av mesterskapets
overdommer har jeg æren av å utrope til ny norsk mester i (mesterskapstype) for (årstall). (Liten
pause). Den nye norske mesteren fra (klubbnavn) er: NN!» Deretter overrekker overdommer krans
til mesteren.
Speaker annonserer Norges nasjonalsang, som deretter avspilles.
Ved kåring av flere mestre samme dag, for eksempel NM enkeltdistanser, senior allround og sprint,
kan det kjøres separate seremonier i passende pauser etter at øvelsen er avholdt, eller man kan
samle alle seremonier for øvelser ferdig den dagen som siste post på dagens program. Etter at
seremoniene som er avholdt samtidig er ferdig, annonserer speaker at alle må på plass på pallen før
nasjonalsangen avspilles for disse seremonier.
Etter seiersseremonien kan det gjerne organiseres æresrunde for mesterne, fulgt av flaggborg og
akkompagnert av skøytevalser, gratulasjonssanger, eller liknende over høyttaleranlegget.
Ved sammenlagtmesterskap utdeles ikke medaljer for hver enkelt distanse, men etter hver distanse
overrekkes de tre beste blomster eller gaver på seierspallen, og det avspilles fanfare.

2. Mesterskap uten utdeling av krans
NM enkeltdistanser
Ved medaljeutdeling samt kåring av mestre, benyttes følgende prosedyre:
Banespeaker kaller fram de aktuelle løpere til seierspallen. (Det anbefales å samkjøre
seiersseremoni for to distanser – en for kvinner og en for menn.) Når alle er på plass ved pallen,
informerer banespeaker om hvem som overrekker medaljer og blomster/gaver. Deretter roper
speaker følgende: «Nr. 3 og bronsemedaljevinner, fra (klubbnavn), NN. Nr. 2 og sølvmedaljevinner,
fra (klubbnavn), NN».
Etter en kort pause annonserer speaker: «På vegne av mesterskapets overdommer har jeg æren av å
utrope vinneren(e). Nr. 1 og norsk mester (årstall) på (distanse) for (menn/kvinner): Fra
(klubbnavn): NN!»
Overdommer eller assisterende overdommer overrekker gullmedaljen til mesteren.
Medaljevinnerne overrekkes blomster eller gaver. Deretter gjennomføres den samme prosedyre for
den andre distanse/klasse. Speaker annonserer at alle medaljevinnerne skal på plass på pallen og
annonserer nasjonalsangen, som deretter avspilles. Ingen æresrunde.
Tilsvarende prosedyre kan benyttes ved arrangementer som ikke har offisiell NM-status, som LM
og Veteranmesterskapet. I stedet for nasjonalsang avspilles fanfare.
Oppgavene som medaljeoverrekkere fordeles mellom NSFs representant, overdommere,
representanter for arrangør, spesielle inviterte gjester og barn.

3. Utdeling av kongepokaler
Kongepokalen(e) overrekkes denne (disse) av NSFs representant, assistert av stevnets overdommer,
under seiersseremonien på banen siste dag av stevnet etter at overdommer har kåret mester, men før
avspilling av iste nasjonalsang.

4. Utdeling av NSFs pokal
I de mesterskap hvor NSFs pokal deles ut til vinnerne (sprint og allround, senior og junior), utdeles
pokalene på premieutdelingen etter siste dags stevne av NSFs representant ved mesterskapet, gjerne
i tilknytning til en kort tale.

5. Premiering
Ved nasjonale mesterskap gjelder følgende retningslinjer for premiering:
• Allround: Alle som fullfører fire distanser, skal premieres.
• Sprint: Premiering til minimum 1/3 av det antall som er med i trekningen første dag.
• Enkeltdistanser: Premiering til minimum 1/3 av det antall som er med i trekningen på hver
distanse.
• Deltakerpremier: Ved Landsmesterskapet skal samtlige deltakere ha en enkel deltaker/minnepremie.
• Premieutdelingen skjer etter at medaljeseremonien og eventuelle utdeling av pokaler er
ferdig.

6. Andre forhold som må vurderes
• Hvordan er forholdene for å få løpere til/fra seremoniene, med og uten skøyter.
• Den visuelle bakgrunn for seremoniene med hensyn til mediedekningen.
• Sponsorenes plassering i forbindelse med seremoniene.
• Flaggplassering.
• Tilstrekkelig med plass for publikum og andre skøyteløpere.
• Løsning som fungerer i ulike værforhold.
• Muligheter for at banemannskapet skal kunne jobbe under seremonien uten å forstyrre/bli
forstyrret.
• Lydbildet i forbindelse med annonseringer, taler, nasjonalsang og fanfarer.
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