
         


                                         


Invitasjon 
NM veteraner 2022 
Hamar Olympiahall Vikingskipet,  
12 - 13 februar 2022 

Arrangør: Oslo Speedskaters og NSF Veterankomitè 

Påmelding til NM for veteran gjøres til mailkonto: 
nmssc2016@gmail.com 

mailto:nmssc2016@gmail.com


NM  for Veteraner er nasjonalt stevne for alder 30+ og oppover . 

Utenlandske statsborgere som har fast bopel i Norge kan også delta i NM !

Gjeste klasse foreløpig kun for NM sprint deltakere som ønsker å få med seg ekstra 
distanser på   1000 meter på lørdag, og 500 og 1000 meter på søndag !

Andre deltakere for gjeste klassen vil skje ved invitasjon , på grunn av usikkerhet om 
hvor mange løpere vi kan ha inne i Vikingskipet !

Det vil også bli gjort en ny vurdering om tilleggs distanser for gjesteklassen nærmere  


I NM har vi følgende klasser:

K30/M30, 30-34 år

K35/M35, 35-39 år

K40/M40, 40-44 år

K45/M45, 45-49 år

K50/M50, 50-54 år

K55/M55, 55-59 år

K60/M60, 60-64 år

K65/M65, 65-69 år

K70/M70, 70-74 år

K75/M75, 75-79 år

K80/M80, 80-84 år

K85/M85, 85-89 år


Gjeste klasse sprint : 1000 meter på lørdag og 500 + 100 meter på lørdag.


Mesterskapet arrangeres over to dager etter følgende program:

M30-M60: 500-3000/1500-5000.

M65 og eldre: 500-1500/1000-3000.

K30-K60: 500-1500/1000-3000

K65 og eldre:500-1500/1000-3000


Påmelding og startkontingent : 

Påmelding til NM for veteraner gjøres til mailkonto: nmssc2016@gmail.com 
Merk påmelding : NM Veteran Hamar 2022 

Vi trenger følgende informasjon når du melder deg på:


• Navn:

• Klubb

• Telefon og mail adresse

• Bekreftelse på om du eller klubben din har ordnet med lisens for sesongen 2021/22

• Alternativ 2 , er å betale engangslisens,  som gjøres via VIPPS nr. 90433 . Den koster 

80 kroner og innbetaling skal merkes NM VETERANER HAMAR 2022

Bekreft  ved påmelding hvilket lisens alternativ du velger !

• Fødselsdato og års klasse 

• Distanser


mailto:nmssc2016@gmail.com


NM deltakere som også deltar i gjesteklassen, merker disse distansene spesielt som 
gjesteklasse distanser ved påmelding !

Frist for påmelding er Mandag 8 februar kl 22:00


Startkontingent:  

Startkontigent er satt til kr 250,- for hver distanse . Det gjelder også for gjesteklassen.

Startkontingenten skal i år innbetales på VIPPS.

VIPPS nummer for innbetaling kommer neste uke, 

Allerede påmeldte  løpere får oppgitt VIPPS nummer pr . email !! 

Detaljer for hvordan innbetaling skal foregå og merkes, kommer samtidig med 
kunngjøring av VIPPS nummer.

Frist for innbetaling av startkontingent, blir mandag 8 februar kl 22:00 .


For sesongen 2021/22 har NSF vedtatt at løpere skal benytte personlige armbind

Nærmere  info finner du via linken under :

https://www.skoyteforbundet.no/.../armbind2---27.11.2021.pdf

Har du ikke armbind selv , kan dette kjøpes via 

Spinno på Geithus !!

Husk alle fire farver; hvit,rød, gul og blå , i tilfelle kvartettstart !

http://www.spinno.net/skoyter/armbind.htm


Overnatting på Hamar : 

Vi anbefaler Hamar Vandrerhjem Vikingskipet for  overnatting på Hamar .


Booking kan gjøres via email, telefon eller på SMS


post@vikingskipet.no
Telefon; 62 50 60 60
SMS; 900 55 325

Sjekk ut linken under for nærmere informasjon :

https://vikingskipet.no/nm-veteran-2022/


Dopingkontroll: 

Dopingkontroll kan bli iverksatt I henhold til ISU Rule 139. 

Ansvar:  

Konkurransen vil bli avholdt i henhold til “Regulations of the International Skating Union (ISU). 
Arrangøren er ikke ansvarlig for løpere og tilhørende personer i henhold til ISU regel 119. 

https://www.skoyteforbundet.no/siteassets/hurtiglop/regler/armbind2---27.11.2021.pdf?fbclid=IwAR2rz9JdB8nbngCattvpeEtXMlX0nDv_imX6iqBRD_u6tJ4Wv9Eiuk_Yy7I
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.spinno.net%2Fskoyter%2Farmbind.htm%3Ffbclid%3DIwAR3y0ZQQK34np7AwhjQ__vywk3oo3DOdqN-2NvRDde_8XSbJaCTB21MSpME&h=AT1Nlpf-MN2iELobvAeCABQaDqd5HG_BaSOuRwifL7xTbVrIg-T0f0RYNNfKRzBCElHDeaIKUe0qs_lEro7gj_6tj-zGAQwcKPyDDXPAKT8RCmf4Y8pKQAkjSIZGvmsSvOpWrQ8&__tn__=q&c%5B0%5D=AT1MgRAaa83HG0b4hsV-mOcg--xc97RBk0TPehV6kfoxWF7Yv5ygsH2XzGohdBnZk9_s7HwVlEU6PhMwPBIxgBoFab7F_MxtKP_4Q4tA_qq3x8eovvQr1Yf3UV-du-Co_9bLErW4ZSrUiJkbjRn24qEy1_tA5TK4VyQooUAGjndfjnFq
mailto:post@vikingskipet.no
https://vikingskipet.no/nm-veteran-2022/?fbclid=IwAR2HbDjUTMj6RvODlhs4JzTJFgU-6bXU817bUSbT1EHDRzdbn8g_zRBsOdw


Smittevern: 

Det er forventet lettelser i smittevern regler i forkant av mesterskapet ! 
Hva som vil være gjeldende regler for NM, blir publisert via email, på NSF sin webside og 
på Facebook siden for arrangementet i god tid før oppstart av stevnet ! 

Øvrig informasjon 

Er det behov for ytterligere informasjon vedr. stevnet, lisens eller overnatting, 
Send spørsmål til nmssc2016@gmail.com. 

Frode Eidsmo 

Stevneleder 
Oslo Speedskaters 
NSF Veterankomité 


