
 
 

 

 

Informasjon om Landsmesterskapet 2021 – Hamar 6. – 8. august 2021 
 
NSF/TKH bestemte på et tidlig tidspunkt at de norske mesterskap man ikke fikk avholdt i løpet av 

sesongen på grunn av pandemien, ikke skulle flyttes til forsesongen på høsten, men avlyses. Dette for 

å unngå et etterslep på mesterskap, og på ett eller annet tidspunkt måtte man nullstille. Imidlertid 

dukket det opp en mulighet å avholde LM under sommerisen på Hamar. Dette virket interessant, ikke 

minst fordi dette blir et tilbud til en gruppe løpere som trolig har hatt det dårligste tilbudet i den nylig 

avsluttede sesongen. Det vil også kunne være en faktor i utfordringen å begrense frafallet av løpere i 

yngre årsklasser på grunn av Covit-19. 

 

Mesterskapet skulle opprinnelig vært arrangert i Stavanger med Stavanger Sandnes SK som arrangør. 

Stavanger skal ikke ha sommeris og klubben frasa seg arrangementet og Hamar IL påtok seg 

arrangementet under sommerisen på Hamar. Saken ble diskutert med klubbene i det digitale 

dialogmøte 7. april. Der var det stort flertall for å flytte mesterskapet til sommerisen i stedet for å 

avlyse det. 

 

Det som man imidlertid må merke seg, er at dette da blir et utsatt mesterskap. Det blir arrangert etter 

at løperne har endret årsklasse 1. juli. Derfor må vi ha påmeldingene før 30. juni, og løperne stiller i 

den årsklassen de ville ha konkurrert i under den nylig avsluttede sesongen.  

 

Videre vil det ikke ble avholdt lagtempo og fellesstart. Dette fordi hallen må være åpen for trening 

noen timer de dagene LM blir avholdt, og det begrenser tilgjengeligheten. 

 

Regler for Landsmesterskapet 2021 
a. Landsmesterskapet arrangeres for klassene 12-13-14-15-16 år (én og én årsklasse). 
 Landsmesterskapet er åpent for alle som er født mellom 01.07.2003 og 30.06.2008. Løperne som 

meldes på må representere en norsk klubb. De må være norske statsborgere eller har hatt fast 

bopel i Norge pr. 1. juli før sesongen mesterskapet finner sted (før 1.7.2020). Klubbene melder på 

løpere i HILs digitale påmeldingsmodul (informasjon om dette blir sendt ut av arrangør om kort 

tid). 

 Arrangøren fastsetter i samarbeid med NSF startrekkefølgen for de enkelte klasser og distanser. 

 b. Landsmesterskapet 2021 arrangeres som enkeltdistansemesterskap med følgende distanse-
program: 

  Jenter og gutter: 
  16 år 1. dag: 100 m og 500 m 2. dag: 1.000 m og 1.500 m 3. dag: 3.000 m 
  15 år 1. dag: 100 m og 500 m 2. dag: 1.000 m og 1.500 m 3. dag: 3.000 m 
  14 år 1. dag: 100 m og 500 m 2. dag: 1.000 m og 1.500 m 3. dag: 3.000 m 
  13 år 1. dag: 100 m og 500 m 2. dag: 1.000 m og 1.500 m 3. dag: 3.000 m 
  12 år 1. dag: 100 m og 500 m 2. dag: 1.000 m og 1.500 m 
  



 
 

 

 

 Startkontingent: 100 m kr. 0.-, alle andre distanser kr 200,-/distanse. (Lavere startkontingent enn 
det regelverket spesifiseres, da løperne i tillegg må betale inngangsavgiften HIL tar under 
sommerisen.) 

 
c. NSF foretar på forhånd seeding av løperne basert på sesongens bestetid på hver distanse. Løperne 

deles inn i grupper på fire løpere. Siste gruppe kan består av færre enn fire løpere. Lavest rangerte 
gruppe trekkes først, beste til slutt. Mesterskapets overdommer trekker parsammensetningen for 
hver distanse ved hjelp av elektroniske trekningsprogrammer eller på annen praktisk måte, og 
parsammensetningen offentliggjøres på det tradisjonelle trekningsmøtet. 

 Det kåres landsmestere og utdeles medaljer til de tre beste på hver distanse i hver klasse. 
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