
              
 

Stevneinvitasjon 
 

NM skøyter - enkeltdistanser, sprint, allround 
5.-7. mars 2021 

 
 

Sted: Vikingskipet, Hamar 

  

Arrangør: Hamar IL, Nord-Odal IL og Stange SK 

  

Stevnestart fredag 5. mars: kl 17.00 

Stevnestart lørdag 6. mars: kl 10.00 

Stevnestart søndag 7. mars: kl 11.00 

 

Stevneprogram 
 

Fredag 5. mars Klasse Distanser 

 Kvinner 

Menn 

500 m NM enkeltdistanser, 1. distanse NM sprint  

500 m NM enkeltdistanser, 1. distanse NM sprint 

 Kvinner 

Menn 

1000 m NM enkeltdistanser, 2. distanse NM sprint 

1000 m NM enkeltdistanser, 2. distanse NM sprint 

Lørdag 6. mars Klasse Distanser 

 Kvinner 500 m 3. distanse NM sprint, 1000 m 4. distanse NM sprint 

 Menn 500 m 3. distanse NM sprint, 1000 m 4. distanse NM sprint 

 Kvinner 500 m 1. distanse NM allround  

3000 m NM enkeltdistanser, 2. distanse NM allround 

 Menn 500 m 1. distanse NM allround  

5000 m NM enkeltdistanser, 2. distanse NM allround 

Søndag 7. mars Klasse Distanser 

 Kvinner 1500 m NM enkeltdistanser, 3. distanse NM allround  

5000 m NM enkeltdistanser, 4. distanse NM allround 

 Menn 1500 m NM enkeltdistanser, 3. distanse NM allround  

10000 m NM enkeltdistanser, 4. distanse NM allround 

 

Startkontingent 

Startkontingent for enkeltdistanse er kr 320,- og for, deltagelse sammenlagt sprint eller  

allround kr 1.280,- som innbetales til konto Nord-Odal IL 1870.46.26327 innen 3. mars 2021 og 

merkes med, «Klubbnavn» og «NM 2021». 

 

NM hotell: Det er gjort avtale og reservasjoner med Scandic Hamar. Rompriserer; kr 990,- for 

enkeltrom, kr 1.190,- for dobbeltrom og kr 1.390,- for trippelrom. Alle priser inklusive frokost. 

Benytt «NM2021» som referanse ved bestilling. 

   



              
 

Bespisning 

Det blir ingen servering til deltagere og støttepersonell i Vikingskipet. 

 

Bankett 

På grunn av covid-19, gjeldende smittevernregler, restriksjoner og påbud, har vi besluttet å ikke 

arrangere bankett. 

 

Stevneinformasjon 

Informasjon om stevnet blir fortløpende gjort tilgjengelig på https://vikingskipet.com/ «NM 

skøyter 2021» under «Arrangementer». 

 

Akkreditering 

For å ha kontroll på antall personer som får tilgang til Vikingskipet innenfor vedtatte 

smittevernregler innføres følgende regler for akkreditering av trenere og ledere:  

 

Lagleder 1 person pr. klubb 

1 deltager for klubb 1 trener 

Mer enn 1 deltagere for klubb 2 trenere 

NSF  1 lagleder 

NSF sprint team 2 trenere  

NSF allround team 2 trenere  

  

Registering  

NSF har utarbeidet et digitalt skjema for eventuelt smittesporing som alle må fylle ut.  

Det gjelder lagledere, deltagere, trenere og eventuelt annet støttepersonell. Dette danner grunnlag 

for tildeling av akkreditering i Vikingskipet. Akkrediteringen prioriteres slik at vi sikrer at alle 

lagledere, deltagere, trenere og støttepersonell får tilgang til Vikingskipet og stevnet. Alle nevnte 

kategorier må registrere seg innen 4. mars. Hvis du ikke er registrert gis du ikke adgang til stevnet. 

 

Publikum 

Dersom det blir tillatt med publikum, vil det komme egen informasjon mandag 1. mars om rutine 

for kjøp av billetter på https://vikingskipet.com/ «NM skøyter 2021» under «Arrangementer». 

Billettprisen blir kr 200,- pr. dag. 

 

Inngangskontroll  

Alle lagledere, deltagere, trenere, støttepersonell og funksjonærer benytter arrangementsinngang og 

må ha gyldig inngangsbillett eller innmelding. Alle får tildelt akkrediteringskort som skal bæres 

synlig og alle skal oppholde seg på plan 1 eller anvist tribuneområde. 

Alle må benytte munnbind i skipet, unntak er deltagere under oppvarming og konkurranse. 

 

Kontaktpersoner 

Leder organisasjonskomiteen Bjørn Terje Andersen bjorn.terje.andersen@innlandetfylke.no eller 

tlf. +47 913 45 080. 

Stevneleder Jens Vasaasen jensvasaasen@hotmail.com eller tlf. +47 480 25 608. 
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