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Stevneinvitasjon 

NM Sprint junior 27.-28. februar 2021 
 

Sted:     Leangen kunstisbane, Trondheim 
 

Arrangør:    Trondheimsalliansen (Trondheim skøiteklub,  
      Leinstrand IL og Spkl Falken)  
 

Fredag 26. februar:    Nypreparert is kl 13, 15, 17 og 18.30 
 
Lørdag 27. februar:    Tilgang til arena og garderober kl 09.30 

Nypreparert is 10.15 
NM-åpning kl Kl 11.35 
Stevnestart kl 12.00 
 

Søndag 28. Februar::   Tilgang til arena og garderober kl 09.30 
Nypreparert is 10.15 
Stevnestart kl 12.00 

 

Stevneprogram 
 

Lørdag 27. februar Klasse Distanser 

Kvinner 500 m og 1000 m 

Menn 500 m og 1000 m 

Søndag 28. februar Klasse Distanser 

Kvinner 500 m og 1000 m 

Menn 500 m og 1000 m 

 

Øvrig informasjon 
Startkontingent 
Startkontingent for deltagelse sammenlagt sprint er kr 800,- som innbetales til konto 
Trondheimsalliansen 4230.58.53628 innen 25. februar og merkes med, «Klubbnavn» og «NM 
Sprint junior 2021». 
 
NM hotell 
Det er gjort avtale og reservasjoner med Scandic Nidelven. Rompriser er kr 990,- for enkeltrom og  
kr 1.090,- for dobbeltrom. Alle priser inklusive frokost. Benytt «NM2021» som referanse ved 
bestilling. 
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Bespisning 
Det blir ingen servering til deltagere og støttepersonell i regi av arrangøren under mesterskapet på 
Leangen. Når det gjelder øvrig bespisning på NM-hotellet bes tilreisende om følge anvisning fra 
hotellet. Det jobbes med å fremskaffe gode tilbud på middag både fredag og lørdag, mer 
informasjon om dette kunnsgjøres senere.  
 
Bankett 
På grunn av covid-19, gjeldende smittevernregler, restriksjoner og påbud, har vi besluttet å ikke 
arrangere bankett. 
 
Oppdatert stevneinformasjon 
Informasjon om stevnet blir fortløpende gjort tilgjengelig på Trondheimsalliansens facebook-side 
og Sør Trøndelag skøytekrets (STSK) sine hjemmesider under fanen «NM Sprint junior 2021». Vi 
ber særskilt om at alle besøkende gjør seg kjent med smittevernprotokollen og arenaplanen som 
gjelder for stevnet.  
 
Akkreditering 
For å ha kontroll på antall personer som får tilgang til mesterskapet innenfor vedtatte 
smittevernregler legges følgende til grunn for akkreditering av trenere: 
  

Lagleder 1 person pr. klubb 

1 deltager for klubb 1 trener 

1-3 deltagere for klubb 2 trenere 

Mer enn 3 deltakere for klubb 3 trenere 

               
Registering på forhånd 
NSF har utarbeidet et digitalt skjema for eventuelt smittesporing som alle lagledere, deltagere, 
trenere og eventuelt annet støttepersonell må fylle ut. Link til det digitale skjemaet vil bli å finne 
på STSK hjemmeside og Trondheimsalliansens facebook-side. Dette danner grunnlag for tildeling 
av akkreditering på Leangen. Akkrediteringen prioriteres slik at vi sikrer at alle lagledere, 
deltagere, trenere og støttepersonell får tilgang til Leangen og mesterskapet. Alle nevnte 
kategorier må registrere seg innen 25. februar. 
 
NB! Særskilt om registrering for funksjonærer 
Funksjonærer er allerede forhåndsregistert gjennomg funksjonærlista – og trenger ikke 
ytterligere forhåndsregistrering. Av hensyn til smittesporing skal alle funksjonærer likevel 
registreres ved faktisk fremmøte i arenaen begge mesterskapsdagene. Nærmere info og evt 
bistand til dette fås fra koronavakter ved hovedinngangen til Leangen.  
 
Publikum i arenaen 
Basert på gjeldende smittevernregler defineres NM Sprint junior som et aranngement med inntil 
200 deltakere totalt. Etter at deltakere, lagledere, trenere og eventuelt annet støttepersonell samt 
funksjonærer er registert (anslått til ca 135 hver dag) vil det bli gitt adgang til forhåndspåmelding 
for publikum inntil arrangmentets grense på 200 personer.  
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For publikum prioriteres først inntil 1 person pr utøver, og det er derfor viktig å oppgi navn på 
utøveren ved registrering. Ut over dette gis tilgang fortløpende så langt det rekker etter prinsippet 
“førstemann til mølla”. Gratis inngang. Publikum melder seg på innen 25. februar via digitalt 
registreringskjema som vil bli å finne på STSK hjemmeside og Trondheimsalliansens facebook-side.  
 
Inngangskontroll 
Alle benytter hovedinngang merket “NM Sprint junior 2021” og må være forhåndsregistrert via 
digitalt innmeldingsskjema. Tilreisende løpere og trenere vil få utlevert akkreditering på NM-
hotellet.  
 
Ved hovedinngang får de som ikke allerede har allerede har mottatt akkreditering på NM-hotellet 
sine akkrediteringskort som skal bæres synlig under mesterskapet. 
 
Streaming 
NM Sprint junior streames direkte lørdag og søndag. Du finner overføringen via Amedias tjeneste 
DirekteSport, som enten krever et abonnement hos din lokalavis eller via Nidaros.no. 
 
Reise til og fra Leangen 
Arrangøren har tradisjonelt satt opp shuttleskyss mellom NM-hotellet og Leangen. Utfra 
smittesituasjonen oppfordrer vi sterkt til å bruk ev egen privatbil, leiebil eller taxi. Det er 
munnbindpåbud i taxi i Trondheim. 
 
Lagledermøter 
Lagledermøtene gjennomføres digitalt. Nærmere info om hvordan du kobler deg opp vil bli vil bli 
gitt senere. 
 
Kontaktpersoner 
Leder organisasjonskomiteen Nils Harald Brattgjerd, nilsharald@hotmail.no 
Påmelding Andreas Jagtøyen, andreasj@online.no 
 
Arenaplan 
I smittevernplanen for NM Sprint junior er stevnet definert som ett arrangement med tilgang for 
opptil 200 personer. Området er avgrenset og innslipp skjer kun ved hovedinngang og med 
forhåndsregistrering.  
 
Arealplanen nedenfor viser sjekkpunkter for Covid-19 og øvrige soner. Vær oppmerksom på å 
holde holde minimumsavstand på 1 meter i hele arenaen – også der det lett kan oppstå kø og 
fortetting. Områder med merket blått er forbeholdt utøvere.  
 
Kun utøvere har tilgang til garderober. Oppvarming skjer primært utendørs, men det er også 
tilgang til en innendørs flate med noen sykler i Leangen Bydelshall bak publikumsområdet.  
 
Alle må benytte munnbind i tribuneområdet samt innendørs, unntak er deltagere under 
oppvarming og konkurranse. Forøvrig ber vi om at alle følger arrangørens anvisninger i arenaen. 

mailto:nilsharald@hotmail.no
mailto:andreasj@online.no
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Detaljert NM-program 
 

FREDAG 26. FEB  AKTIVITET 

Kl 12.00  Leangen reservert aktive resten av dagen 

Kl 12.30  Vanning / ispreparering 

Kl 13.00  Nypreparert is 

Kl 14.30  Vanning / ispreparering 

Kl 15.00  Nypreparert is 

Kl 16.30  Vanning / ispreparering 

Kl 17.00  Nypreparert is 

Kl 17.00  Teknisk møte NM-hotellet / Google Meet 

Kl 18.00  Vanning / ispreparering 

Kl 18.00  Trekning/paring NM-hotellet / Google Meet 

Kl 18.30  Nypreparert is 

Kl 22.00  Leangen stenges 
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LØRDAG 27. FEB AKTIVITET 

Kl 09.15  Arrangørkomité møter i NM-sekretariatet i Bydelshallen 

Kl 09.30  Garderober og oppvarmingsareal tilgjengelig for løpere 

Kl 09.45  Vanning / ispreparering 

Kl 10.15  Nypreparert is 

Kl 10.45  Musikk I anlegget / lydsjekk 

Kl 10.45  Funksjonærmøte ved speakerbua / hjørnet Bydelshallen 

Kl 11.00  Digitalt lagledermøte 

Kl 11.00  Oppgaver og forberedelser for funksjonærer i anlegget 

Kl 11.25 Vanning / ispreparering 

Kl 11.30  NM-kiosken åpnes 

Kl 11.32 Klosser indre bane - og deretter ytre bane 

Kl 11.35 Åpning av NM Sprint junior 2021 - hilsener og nasjonalsang 

Kl 11.50 Prøvepar 

Kl 12.00 Stevnestart 

  500 m kvinner 

 500 m menn 

 Vanning / ispreparering 30 min - flytting av start 1000 m 

 Oppslag resultater 500 m ved garderobeinnganger - samt på 
facebooksiden 

 Flytte start: 1000 m 

  1000 m kvinner 

 1000 m menn 

 Ispreparering 30 min – før1000 m menn 

 Oppslag resultater 1000 m ved garderobeinnganger - samt på 
arrangørens facebookside 

 Blomsterseremonier 500m og 1000m - kvinner og menn 

  Vanning / ispreparering umiddelbart etter stevneslutt 

  Funksjonærer - kort oppsummering ved speakerbua  

  Funksjonærer - opprydding og avslutning 
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 Resultatservice alle dagens distanser / sammenlagt på 
arrangørens facebookside 

 NSF, overdommere, arrangørkomité - kort oppsummering av 
dag 1 / avklaringer dag 2 i NM-sekreteriatet i Bydelshallen 

  

SØNDAG 28. FEB AKTIVITET 

Kl 09.15  Arrangørkomité møter i NM-sekretariatet i Bydelshallen 

Kl 09.30  Garderober og oppvarmingsareal tilgjengelig for løpere 

Kl 09.45  Vanning / ispreparering 

Kl 10.15  Nypreparert is 

Kl 10.45  Musikk I anlegget / lydsjekk 

Kl 11.00  Digitalt lagledermøte 

Kl 11.00  Oppgaver og forberedelser for funksjonærer i anlegget 

Kl 11.25 Vanning / ispreparering 

Kl 11.30  NM-kiosk åpnes 

Kl 11.32 Klosser indre bane - og deretter ytre bane 

Kl 11.50 Prøvepar 

Kl 12.00 Stevnestart 

  500 m kvinner 

 500 m menn 

 Vanning / ispreparering 30 min - flytting av start 1000 m 

 Oppslag resultater 500 m ved garderobeinnganger - samt på 
facebooksiden 

  1000 m kvinner 

 1000 m menn 

 Ispreparering 30 min – før1000 m menn 

 Oppslag resultater 1000 m ved garderobe og i NM-telt - samt på 
arrangørens facebookside 

 Blomsterseremonier 500m og 1000m - kvinner og menn 

 Kåring av Norgemestere Sprint junior 2021 

 Vanning / ispreparering umiddelbart etter stevneslutt 
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  Funksjonærer - kort oppsummering ved speakerbua  

  Funksjonærer - opprydding og avslutning 

 NSF, overdommere, arrangørkomité - kort oppsummering i NM-
sekretariatet i Bydelshallen 

 


