Stevneinformasjon
Landsmesterskap 2021
6.-8. august
Vikingskipet, Hamar
Velkommen
Vi ønsker velkommen til Landsmesterskapet skøyter 2021.
Hovedkomite
Hovedkomiteen har følgende sammensetning:
Bjørn Terje Andersen,
Jenny Ervik,
Øystein Bakken Vold
Linda Eng Strand
Elianne Haneberg

leder, stevneleder
stevneprogram, funksjonærer
hotell vertskap
seremonier, bankett
seremonier, bankett

Oppnevnte funksjonærer
NSFs representant

Henning Hagelund

Oppnevnte funksjonærer:
TD
OD-gutter:
Ass OD-gutter:
OD-jenter:
Ass OD-jenter:
Startere:

Knut Arthur Olsen
Rune Wulvik
Ole Hermann Sørli
Heidi Støen
Jan Benny Nyborg
Terje Stokken,
Hege Nerstad Gundersen
Marcel Lesche Vanberg

Konkurranseregler
Konkurransen avholdes i henhold til NSFs konkurranseregler, NSFs spesielle bestemmelser.
Landsmesterskapet 2021 gjennomføres med følgende program:
Fredag
Lørdag
Søndag

6.8.
7.8.
8.8.

100/500 m alle klasser
1000/1500 m alle klasser
3000 m
klasse 13-16 år

Stevneinformasjon
Informasjon om stevnet blir fortløpende gjort tilgjengelig på www.hilskoyter.no
og via NSFs nettside.

Under arrangementet vil arrangør og overdommere benytte WhatsApp som informasjonskanal til
klubbene v/lagledere.
Treningstider
Trening kan gjennomføres under Sommerisen 2021. Her vil alle klubber få tildelt treningstid etter
påmelding og antall løpere. Det er også mulig å benytte de treningstidene som er «Åpent for
alle.»
Det er lagt opp til følgende treningsplan uke 30-31.
Treningstider
Grupper

08.30.09.45
Team/
Klubber/LM

10.0012.00
NSF

12.1513.20
Klubber/LM

13.3014.45
Åpent for
alle

15.0016.45
NSF

17.0017.45
Team/
Klubber/LM

18.0020.00
Åpent for
alle

På lørdag og søndager stenger Vikingskipet kl 17.00
Stevneprogram
Stevnet gjennomføres etter følgende tidsskjema.
Fredag 6. august

15.25-15.45
15.45
15.50
16.00

Is preparering
Test par
Offisiell åpning
100 m jenter og gutter
500 m jenter og gutter
Premiering

Lørdag 7. august

11.30-11.50
12.00

Is preparering
1000 m jenter og gutter
1500 m jenter og gutter
Premiering

Søndag 8. mars

11.30-11.50
12.00

Is preparering
3000 m jenter og gutter
Premiering

Lagledermøte normalt 1 time før stevnestart, hver dag.
Bankett
Bankett, prioritert for LM løpere, vil bli på Domkirkeodden inne/ute avhengig av været. Her
serveres hamburger med båtpoteter, salat og mineralvann kr 300,- pr person.
Dersom løpere ønsker å delta på bankett send VIPPS til 700934 kr 300,- (LM bankett) – frist
1.8.2021.
Det vil være mulig for klubbene å benytte fasilitetene på Domkirkeodden med bading og grilling.

Smittevern
Som arrangør av Landsmesterskapet 2021 vil arrangør tilpasse forholdene i Vikingskipet
og innenfor retningslinjer gitt av nasjonale myndigheter og Hamar kommunes smittevernlege.
Inngang Vikingskipet
Samtidig med Sommer-is og Landsmesterskap vil det pågå vaksinering mot Covid-19. Dette
innebærer at alle garderober er disponert for vaksinering.
På indre bane settes det opp benker/puter som løperne kan benytte for å skifte til tricot etc.
HUSK GOD AVSTAND MELLOM LØPERNE
Trimrommet vil være åpent under Sommer-is perioden.
Alle løpere, trenere anbefales å kjøpe is-kort på hjemmesiden til Hamar Olympiske Anlegg AS – se
link her:
https://vikingskipet.com/arrangementer/sommeris-2021/
Lagledermøte
Det holdes lagledermøte for mesterskapet, fredag 6. august 15.00 i Vikingskipet. Deretter ved
behov fastsatt av stevnets overdommere.
Trekningsmøter
Det holdes ett trekningsmøte for mesterskapet, fredag 5. august kl 12.00 i Vikingskipet. Startliste
og tidskjema distribueres på www.hilskoyter.no
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».
Seremonier/premieutdeling
I hht NSF spesielle bestemmelser er det for Landsmesterskap 1/3 dels premiering
Vikingskipet kafe
Åpningstider for Vikingskipet Servering følger åpningstider i Vikingskipet under Sommerisen.
Sanitet
Sanitet vil være til stede stevnedagene.
Kontaktpersoner
Leder organisasjonskomiteen Bjørn Terje Andersen bjorn.terje.andersen@innlandetfylke.no
mobil 913 45 080.

