Stevneinformasjon
NM skøyter - enkeltdistanser, sprint, allround 2021
5.-7. mars
Velkommen
Vi ønsker velkommen til NM skøyter 2021 senior enkeltdistanser, sprint og allround.
Hovedkomite
Hovedkomiteen har følgende sammensetning:
Bjørn Terje Andersen,
leder
Tore Fløiten,
økonomi, hotell
Jens Vasaasen,
sport, stevneleder
Ola Nybakk,
seremonier
Bente Bodin,
nettside, inngangskontroll
Laila Thorshaug,
smittevernansvarlig
Erik Julsrud,
sekretær
Oppnevnte funksjonærer
NSFs representant,
Oppnevnte funksjonærer:
OD-menn,
Ass OD menn,
OD-kvinner,
Ass OD-kvinner,
Startere,

Teknisk delegert,
NSFs generalsekretær,

Mona Adolfsen
Roald Farestveit
Ole Dahl
Roar Eriksen
Eivind Røvde Solberg
Tom Vidar Johansson
Tone Sørli
Arnt Åge Grande
Marcel Lesche Vanberg
Håkon Dahl

NM på TV
NM 2021 blir sendt på HA-TV, www.h-a.no.
Konkurranseregler
Konkurransen holdes i henhold til NSFs konkurranseregler, NSFs spesielle bestemmelser og
«Distanseoppsett, regler for uttak/kvalifisering og gruppeinndeling/parsammensetning for NM
enkeltdistanser, senior sprint og senior allround på Hamar 05.-07. mars 2021».
Stevneinformasjon
Informasjon om stevnet blir fortløpende gjort tilgjengelig på https://vikingskipet.com/ «NM
skøyter 2021» under «Arrangementer» og via NSFs nettside.
Under arrangementet vil arrangør og overdommere benytte WhatsApp som informasjonskanal til
klubbene v/lagledere og trenere.

Uttak
Uttak skjer i henhold til «Norges Skøyteforbunds uttakskriterier for norske mesterskap sesongen
2020/2021».
Stevnegjennomføring
Trening før fredag 5. mars kl 12.15 skjer i henhold til HOA treningstider i Vikingskipet.
NB! Fra fredag kl 12.15 er det lagt opp til adskilte treningstider sprint og allround.
Stevnet gjennomføres etter følgende tidsskjema:
Fredag 5. mars
11.00
Arrangørskranke i resepsjon åpen
12.00
Teknisk møte (OD/ST/TD/HOA/arrangør)
12.15-13.25 Trening allround
13.25-13.45 Ispreparering
13.45-14.55 Trening sprint
14.55-15.15 Ispreparering
15.15-16.00 Trening sprint og sprint enkeltdistanser
14.00
Lagledermøte i Johann Olav Koss Auditoriet
15.00
Trekningsmøte i Johann Olav Koss Auditoriet
16.25-16.45 Ispreparering
16.45
Testpar
16.47
Offisiell åpning
17.00
Stevnestart
Viser til tidsskjema som distribueres senere.
Lørdag 6. mars

08.00
08.30-09.30
09.30-09.50
09.50
10.00

Vikingskipet og arrangørskranke åpner
Trening sprint og sprint enkeltdistanser
Ispreparering
Testpar
Stevnestart
Viser til tidsskjema som distribueres senere.
Det blir pause på ca 2 timer etter avsluttet sprint med
innlagt treningstid for allround og allround
enkeltdistanser.

Søndag 7. mars

09.00
09.30-10.30
10.30-10.50
10.50
11.00

Vikingskipet og arrangørskranke åpner
Trening allround og allround enkeltdistanser
Ispreparering
Testpar
Stevnestart
Viser til tidsskjema som distribueres senere.

Parkering
All parkering skal skje på store parkeringsplassen foran Vikingskipet, ikke på plassen foran
arrangementsinngangen/brannvakta.

Smittevern
Som arrangør av NM skøyter 2021, 5.-7. mars skal stevnet gjennomføres etter
NSFs konkurranseregler og etter NSFs smittevernregler tilpasset forholdene i Vikingskipet
og innenfor generelle retningslinjer gjeldende fra 23. februar og retningslinjer fra Hamar
kommunes smittevernlege. Maks antall inne er nå satt til 100 personer, funksjonærer kommer i
tillegg.
Smittevernregler for NM 2021 finnes i en egen smittevernprotokoll som du finner på
https://vikingskipet.com/ «NM skøyter 2021» under «Arrangementer».
Vi viser også til NSFs retningslinjer for smittevern ved stevner hurtigløp:
Smittevern ved stevner i hurtigløp (skoyteforbundet.no)
Lagledere, deltagere, trenere, støttepersonell benytter inngang resepsjon og funksjonærer benytter
HOA administrasjon inngang.
Ingen som er syke eller har symptomer på Covid-19 skal komme til Vikingskipet 5.-7. mars.
Akkreditering
For å ha kontroll på antall personer som får tilgang til Vikingskipet innenfor vedtatte
smittevernregler innføres følgende akkreditering:
Lagleder
1 deltager for klubb
Mer enn 1 deltagere for klubb
NSF
NSF sprint team
NSF allround team

1 lagleder pr. klubb
1 trener
2 trenere
1 lagleder
2 trenere
2 trenere

Registering på forhånd
NSF har utarbeidet et digitalt skjema for eventuelt smittesporing som alle må fylle ut.
Det gjelder lagledere, deltagere, trenere og funksjonærer. Dette danner grunnlag for tildeling av
akkreditering i Vikingskipet. Akkrediteringen prioriteres slik at vi sikrer at alle lagledere, deltagere,
trenere og funksjonærer får tilgang til Vikingskipet og stevnet. Alle nevnte kategorier må registrere
seg innen 4. mars kl 15.00. Hvis du ikke er registrert gis du ikke adgang til stevnet.
Registrering: https://forms.gle/K3n5CcjQkcCFGpES8
Det er viktig at alle lagledere og trenere registrerer seg innen fristen. Det er grunnlaget for at
de blir knyttet til WhatsApp gruppen for stevneinfo under stevnet. Uten registrering og
billett – ingen adgang.
Publikum
I henhold til gjeldende nasjonale smittevernregler er det ikke mulig at publikum slipper inn.

Inngangskontroll
Alle deltagere og trenere må ha gyldig årskort eller gyldig iskort, innmeldte lagledere (får
adgangskort/akkreditering) benytter inngang resepsjon. Alle funksjonærer som er innmeldt
benytter HOA administrasjon inngang. Etter kontrollen mottar hver enkelt akkrediteringskort som
skal bæres godt synlig. Inngangsbilletter kjøpes på forhånd via HOA billettsystem;
https://vikingskipet.hoopla.no/sales Uten gyldig billett, ingen adgang.
Stevneavvikling
Pga. maks personer inne i skipet er begrenset til 100, gjelder følgende under stevnet:
- Under sprint stevnet skal kun sprintere ha adgang.
- Under allround stevnet skal kun allroundere ha adgang.
- Unntak, fredag kan kun allround deltagere som går sprintdistanser komme inn.
- Unntak søndag kan kun sprint deltagere som skal gå allround distanser komme inn.
Etter at sprint stevnet er ferdig lørdag, må sprintere forlate skipet innen 15 minutter etter
seiersseremonien.
Før allround stevnet starter lørdag, kan allround deltagere komme inn 15 minutter før
oppsatt treningstid for allround i henhold til tidsskjema.
Arrangementsskranke
Arrangøren vil ha en arrangørskranke i resepsjonen.
Mandag 1. mars - fredag fram til kl 11.00 er ikke arrangørskranken betjent. Åpningstider:
Fredag 5. mars
11.00 – ca 20.00
Lørdag 6. mars
08.00 – ca 18.00
Søndag 7. mars
09.00 – ca 15.00
Lagledermøte
Det holdes ett lagledermøte for mesterskapet, fredag 5. mars kl 14.00 i Johann Olav Koss
Auditoriet. Alle endringer senere skjer i henhold til prosedyre fastlagt av overdommerne på
lagledermøtet.
Trekningsmøter
Det holdes ett trekningsmøte for mesterskapet, fredag 5. mars kl 15.00 i Johann Olav Koss
Auditoriet. Parsammensetning og startlister videre foretas av overdommerne og arrangør i henhold
til reglement.
Alle startlister, resultatlister og tidsskjema distribueres på https://vikingskipet.com/ «NM skøyter
2021» under «Arrangementer» og distribueres i tillegg på WhatsApp til lagledere og trenere.
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».
Garderobeplan
Det er ikke garderober tilgjengelig.
Det vil være et eget skifteområde på putene på halvmånen i nordre sving, husk avstand.

Toaletter
Toaletter for lagledere, deltagere og trenere er tilgjengelig i treningsrommet og på platået i nordre
sving.

Oppvarming
Treningsrommet i hallen, området mellom tribune og sikkerhetsputer og at områdene "bak"
svingene og tribune på vekslingsside kan brukes til oppvarming. Egne sykler kan benyttes på platå
nordre sving.
Treningstidene er referert under punktet «Stevnegjennomføring» ovenfor og senere i henhold til
tidsskjema pr. dag som distribueres på WhatsApp til lagledere og trenere.
Seremonier/premieutdeling
Det blir medalje- og blomsterseremoni til de 3 beste i NM enkeltdistanser.
Det blir medalje- og blomsterseremoni til de 3 beste i NM sprint og NM allround samt
laurbærkrans og NSFs pokal til vinnerne sprint og allround og videre premiering,
Kongepokalene deles ut etter siste seremoni.
Vi ber respektive deltagere være klare umiddelbart etter at seremoniene blir annonsert.
Måltider
Frokost er inkludert i romprisen på hotell Scandic. Lunch og middag må hver enkelt ordne selv på
hotellet eller andre plasser.
På grunn av covid-19, gjeldende smittevernregler, restriksjoner og påbud, har vi besluttet å ikke
arrangere bankett.
Vikingskipet Servering
Vikingskipet Servering vil ikke være åpen.
Doping
Anti-doping Norge kan ankomme.
Lege/førstehjelp
Lege og førstehjelp vil være til stede stevnedagene.
Kontaktpersoner
Leder organisasjonskomiteen Bjørn Terje Andersen bjorn.terje.andersen@innlandetfylke.no
tlf. +47 913 45 080.
Stevneleder Jens Vasaasen jensvasaasen@hotmail.com eller tlf. +47 480 25 608.

