LANDSMESTERSKAPET 2022
STEVNEINVITASJON
Frogner Stadion 11.-13. februar 2022
Vi ønsker utøvere, trenere, lagledere, foreldre og publikum og funksjonærer
hjertelig velkommen!
Sted:
Adresse:

Frogner Stadion, Oslo
Middelthuns gate 26, 0368 OSLO

Arrangør:
Aktiv Skøyteklubb og Oslo Skøiteklubb
Dato:
11.- 13. februar 2022
Landsmesterskapet for gutter og jenter
Landsmesterskapet arrangeres for klassene 12-13-14-15-16 år (èn og èn årsklasse).
Landsmesterskapet er åpent for alle som er født mellom 01.07.2004 og 30.06.2009.
Løperne som meldes på må representere en norsk klubb. De må være norske statsborgere
eller hatt fast bopel i Norge pr. 1. juli før sesongen mesterskapet finner sted.
Landsmesterskapet 2021 arrangeres som enkeltdistansemesterskap med følgende
distanseprogram:
Jenter og gutter:
15- 16 år
13 -14 år
12 år
Alle klasser

1. dag: 100 m, 500 m og FS 10 runder
1. dag: 100 m og FS 8 runder
1. dag: 100 m og FS 6 runder

2. dag:1500 m
2. dag:500 m 1500 m
2. dag:500 m 1500 m
2. dag: Lagtempo 4
runder

3. dag: 1000 og 3000 m
3. dag: 1000 og 3000 m
3. dag: 1000

En løper kan maksimalt stille på 4 distanser i mesterskapet (fellesstart og lagtempo ikke
inkludert).
Vi planlegger for å avholde alle distansene etter ovennevnte distanseprogram.

Program
Fredag 11.2
kl. 13:00 Trekningsmøte
Kl. 14:00 Lagledermøte
Kl. 14:55 Velkommen
Kl. 15:00 Stevnestart
Distanser 1. dag
Lørdag 12.2

Kl. 09.00 Lagledermøte
Kl. 09:45 Offisiell åpning
Kl. 10:00 Stevnestart
Distanser 2.dag
Søndag 13.2:
Kl. 09.00 Lagledermøte
Kl. 10.00 Stevnestart
Distanser 3.dag
Rekkefølgen på avviklingen av distansene er ikke avgjort.

Øvrig informasjon
Oppdatert stevneinformasjon:
Informasjon om stevnet blir fortløpende gjort tilgjengelig på Aktiv skøyteklubb sin
hjemmeside under fanen Arrangement, LM 2022 og via NSFs hjemmeside.

Istider trening:

Torsdag kl. 15.00- 17.45
Fredag kl. 11:00- 14:30
Lørdag og søndag kl. 08:00- 09:15

Deltageravgift:

Individuelle distanser og Fellesstart (FS) er kr. 250,- pr distanse.
Lagtempo kr 400 pr lag. Krav om betaling av deltageravgift og via
«min idrett» når påmeldingen er registrert.
Ingen inngangspenger eller garderobeavgift.
24. januar 2022. Ved etteranmelding betales dobbel deltageravgift.
Til Norges skøyteforbund via «Respektive skøytekrets»
Det skal benyttes påmeldingsskjema som blir sendt ut fra NSF
innen første uken i januar.

Påmeldingsfrist:
Påmelding til:

LM 2022 hotell:
Radisson Blu Scandinavia Hotel,
Holbergsgate 30, Oslo

Priser ved bestilling via nett, link og bookingkode under:
1695 NOK – Dobbeltrom for 1 person inkludert MVA
1895 NOK – Dobbeltrom for 2 personer inkludert MVA
2395 NOK - Familierom for 3 personer inkludert MVA
2895 NOK - Familierom for 4 personer inkludert MVA
Priser oppgitt per natt.
Gratis Wi-Fi og Super Breakfast er inkludert i prisen. Alle rommene er utstyrt med kaffe/te
fasiliteter og safe. Alle gjester har også gratis tilgang til vårt treningsrom.
Vi har reservert rom også for tilknytningsdøgn fra 10.2-11.2.
Det er parkeringshus rett ved hotellet.

Bestilling:
1.
2.
3.
4.

Logg inn på www.radissonhotels.com/no
Kommer opp et bestillingsfelt og hotel Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo.
Velg dato og rom
I boksen «Spesialpriser» kommer det opp en meny og velg tilbudskode. Legg inn LM2022

Hotellet har problemer med å konfigurere riktig pris på familierom for 4 pers vs familierom
for 3 pers. Dermed kan det være at det blir mulig for de som bestiller og booke rom for 4
personer til prisen av 3 personer. Hvis dette skjer så må de være oppmerksom på de
egentlige prisene som er listet over. Eventuelle avvik i pris som blir bestilt blir da i så fall
korrigert ved innsjekk.

Bruk bookingkode: LM2022
Hotell bør bestilles snarest og senest innen 10. januar 2022. Deretter kan det ikke
garanteres plass på hotellet da rom som ikke er booket slippes. Bestilling etter denne dato
kan gjøres så lenge hotellet har ledig kapasitet.
Avbestillinger kan gjøres kostnadsfritt frem til klokken 18.00 på ankomstdagen.
LM 2022 Bankett:
Med nåværende smitterestriksjoner vil det ikke være mulig å avholde bankett. Vi har
derfor valgt å avlyse denne.
Premiering:
Det kåres Landsmestere og utdeles medaljer til de tre beste på hver distanse i hver klasse.
Lagtempo: Det kåres Landsmestere og utdeles medaljer til deltagerne på de tre beste lag i
hver klasse.
12 år halv premiering og 13-14-15-16 år 1/3 premiering.

Smittevern:
Arrangør vil tilpasse forholdende innenfor retningslinjer gitt av nasjonale myndigheter og
Oslo kommune. Fortløpende informasjon vil bli gitt på Aktiv skøyteklubb sin hjemmeside
under fanen Arrangement, LM 2022 og via NSFs hjemmeside.
Kontaktperson:

Hovedkomiteens leder og stevneleder Heidi Støen, e-post:
stoenhei@gmail.com Mobil 414 33283.

