
 
 

 

 

Invitasjon til seminar for teknisk delegerte og overdommere 

Dommerutvalg hurtigløp (DUH) arrangerer oppfølgingsseminar for teknisk delegerte (TD) og 

overdommere (OD) på Scandic Gardermoen (tidl. Rica, ved Mac Donalds).  

TD-seminar: 6.-7. november 2021. Lørdag kl. 10:30-11:15 og fortsetter søndag etter OD 

  seminarets slutt. Eget program sendes TD-ene, men vennligst registrerer 

  påmelding i svarskjema under. 

OD seminar: 6.-7. november 2021. Start lørdag kl. 11:30, slutt søndag ca kl. 14:00. 

  Det er ønsket at alle overdommere på nivå 1 og 2 deltar, samt flest mulig på 

  nivå 3. 

NB! Det står oktober i påmeldingslinken, men datoene over er korrekt 

Endelig program for OD seminaret er ikke fastsatt ennå, men spesielle bestemmelser i NSF, 

regler for NM og norgescup samt andre norske regler vil bli gjennomgått. Nye ISU-regler fra 

kongressen 2021 vil også bli gjennomgått. Deltakerne bes sende inn temaer og  

problemstillinger de ønsker vi kan drøfte i plenum.  

Prisen per person er kr. 2045,- som inkluderer helpensjon lørdag/søndag for kr. 1.495,- pluss  

dagpakke søndag for kr. 550,-. For deltagere som bor i dobbeltrom blir pris per person kr. 

1480,-(helpensjon og dagpakke søndag).  

Overnatting fra fredag til lørdag (enkeltrom) kr. 790,- Dagens 3 retter fredag kveld kr 425,- 

De som ikke overnatter betaler dagpakker per dag, kr. 550x2.   

Jeg samler opp bestillingene og sender disse videre til hotellet. 

Påmelding til seminar og overnatting snarest, men senest innen torsdag 7. oktober til DUH 

ved Heidi Støen. Kort frist på grunn av frister vi har med hotellet. 

Uansett om du skal delta på TD-og/eller OD seminar eller ikke, ber vi deg fylle ut 

svarskjema klikk link under: 

link SVARSKJEMA 

Spørsmål kan rettes til Heidi Støen på e-post stoenhei@gmail.com eller mobil 414 33283.  

 

Vennlig hilsen  

TKH/DUH 

Heidi Støen, for DUH     Marcel Lesche Vanberg, leder TKH 

      Gunnar Lødding, styremedlem TH 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScVQIAebSqK0rDcbBJRY6b98ACBoMT-dJyfCsuhXhfl2Tr73w/viewform?usp=sf_link
mailto:stoenhei@gmail.com


 
 

 

 

Torbjørn Sørli (leder DUH), Roar Eriksen (medlem DUH), Heidi Støen (medlem DUH)  


