
Langløpsmerket

Norges Skøyteforbund

NSF *
* LLU

Norges Skøyteforbund

Undertegnede har i inneværende sesong (01.07—
31.04) oppnådd kravet til NSF’s langløpsmerke i
valør:

     Gull Sølv Bronse

Kun registrering:
 Jeg ønsker kun registrering

Bestilling av merke
   Jeg ønsker å bestille langløpsmerket (50,-)

Bestilling av statuett og årsmerke for statuett
   Jeg har oppnådd kravet til NSF’s langløpsmerke i

Gull 5 ganger eller fler og ønsker å bestille Langløps-
statuetten.  (pris kr. 750,-)

 Jeg har langløpsstatuetten, har klart kravet til
gullmerket i inneværende sesong og ønsker å bestil-
le årsmerke for montering på statuetten. (50,-)

Navn:._____________________________

Klubb:_____________________________
(hvis medlem)

Postadresse:_____________________________

____________________________________
Registreringskortet sendes til Norges Skøytefor-
bund 0840 OSLO eller på e-post til es-
pen@riktor.no innen 1. mai.  Faktura/
betaliingsinformasjon vedlegges bestillingen.  Porto/
forsendelseskostnader kommer i tillegg.

Registrering/bestilling

NSF’s Langløpsstatuett og Langløpsmerke
Løpere som har klart kravet til gullmerket fem ganger eller

fler er kvalifisert til langløpsstatuetten

Registreringskort for bestilling av lang-
løpsmerket og langløpsstatuetten



Langløpsmerket
Dato / Arrangement Dist. signatur

Noteringsliste  - Langløp og mosjonsløp, distanser 5000m eller lengre

Som langløp regnes alle åpne stevner med fellesstart
over distanser på 5000 meter eller mer.

Langløpsmerket
For å oppnå NSF’s langløpsmerke må man i en og
samme sesong (01.07 – 31.04 påfølgende år) ha gjen-
nomført det minimum antall løp over den minimums-
distanse som merkravet tilsier.  Merkene finnes i tre
valører:
- Bronse: 50 km i minst 2 løp
- Sølv: 100 km i minst 3 løp
- Gull: 150 km i minst 4 løp
Som godkjente løp gjelder løp arrangert i tråd med
NSF’s bestemmelser for langløp.  I praksis gjelder
dette alle løp arrangert med fellesstart over distanser
på 5000 meter eller mer.

Langløpsstatuetten
Langløpsstatuetten er noe å strekke seg etter for de
som virkelig har fått smaken for langløp.  For å kunne
få statuetten må man ha klart kravet til gullmerket
minimum 5 ganger.  Statuetten er en flott skøytelø-
per montert på en sokkel med plakett.  På sokkelen
er det plass til å feste opptil 4 skilt, ett for hvert
femte år man har klart kravet til gullmerket.  Lykke
til!

Merke og statuett bestilles ved utfylling og innsending
av dette registreringsskjema.  Du kan også sende inn
skjemaet uten å bestille merket dersom du ønsker å
registrere oppnådd gullmerkekrav for å få langløps-
statuetten senere.

God Vinter!

Norges Skøyteforbund

  LLU

Dato / Arrangement Dist. signatur

SESONG: 201_ / 201_8 9


