ASKER SKØYTEKLUBB

PROGRAM

(sprint, enkeltdistanser, allround)

Foreløpig program (jfr.§12 NSFs spesielle bestemmelser)

oppdatert 20.2.2020

Torsdag 12.mars:

istrening kl.14 - kl.15.30

Torsdag 12.mars - kl.17:

ÅPNINGSSHOW
alle løpere og forbundets sponsorer
presenterer seg på Torget
(Bakerløkka: scenen ved Kulturhuset)

Åpningstaler fra ordfører, og NSFs president. Flaggborg.
Opptredener: Vardåsen Vox Cardis + Asker vgs revy
istrening (og klubbtrening) kl.18.30 – 20.00

Fredag 13.mars:

istrening kl.9.30 - kl.11
Prøvepar – kl.11.45

Fredag 13.mars – kl.12:

stevnestart
• 500m sprint
•
1000m sprint + enkeltdistanser

Publikum: blant annet ca 500 barneskolebarn, som kan
teste isen etter stevne til kl.15.30
Portal til banen laget av Hyggen Speidere (Asker)
Salg i kiosk av blant annet kortreiste bakervarer fra
Bryggerhuset - Frøtvedt Gård - Åros (Asker)

Istrening til kl.15.30 til 16.30
- kl.17:

Medaljeseremoni 1000m på Bagerløkka

Opptredener: Asker Musikkprosjekt

Lørdag 14.mars:

istrening kl.9 - kl.10
Prøvepar – kl.10.45

Lørdag 14.mars – kl.11:

stevnestart
 500m sprint + enkeltdistanser + allround
 1000m sprint
 3000m kvinner enkeltdistanser + allround

5000m menn enkeltdistanser + allround

Opptredener: Asker kunstløp – del av juleshow – og
Frydenlund/Slemmestad skolekorps med drilltropp(Asker)
Salg i kiosk av blant annet kortreiste bakervarer fra
Bryggerhuset - Frøtvedt Gård - Åros (Asker)
Salg i øl-telt av kortreist øl fra Vettre Bryggeri (Asker)

- kl.17:

Medaljeseremonier 500 / 3000 / 5000
Laurbærkransseremonie

med flaggborg for sammenlagt mestere sprint

på Bakerløkka

Opptredener: Bo Brekke All Star – Eiksmarka (Bærum)

- kl.19:

Festmiddag på stevnehotellet (Thon Vettre)
Deltakerpremier

Premien er et trykkgrafikk laget av kunstneren Birgit
Askeland – Holmsbu (Asker)
Taler fra ordfører Lene Conradi, og NSFs president Mona
Adolfsen
Opptredener: Sara Gharzeddin – Spikkestad (Asker)
Bildekavalkade
Skøytequis (Kahoot)

Søndag 15.mars:

istrening kl.9.30 - kl.11
Prøvepar – kl.11.45

Søndag 15.mars – kl.12:

stevnestart
1500m enkeltdistanser + allround
• 5000m kvinner enkeltdistanser + allround
•
10000m menn enkeltdistanser + allround
Salg i kiosk av blant annet kortreiste bakervarer fra
Bryggerhuset - Frøtvedt Gård - Åros (Asker)
Salg i øl-telt av kortreist øl fra Vettre Bryggeri (Asker)

- kl.17:

Medaljeseremonier 1500 / 5000 / 10000
på Risenga
Laurbærkransseremonie for sammenlagt mestere allround

Seiersrunde med flaggborg

Gratis skyss fra hotellet til Risenga (t/r) – 13. tom 15.mars – se oppslag rutetider på hotellet.
Gratis skyss fra hotellet til Bakerløkka – Asker (t/r) – 12. tom 14.mars - se oppslag rutetider på hotellet.
Alle starttider med værforbehold.
Design NM2020-logo: grafisk kunstner og tegner – Sven Tveit – Borgen (Asker)
Komponist NM2020-fanfare – Anders Njåtun – Borgen (Asker)

www.skoyteklubb.no

mer info: pieterpaul@boxs.no,

@askerskoyteklubb

mob: 4666 0864

Streaming: DirekteSport.no
inlogging via nettavisene

