
 

  
  

 

Stevnetype:   Norges Cup 3 

Dato:    19.-20. november 2022 

Arrangør:   Hamar IL 

Sted/bane:   Vikingskipet 

Startkontingent:  kr 300,- pr. distanse.                                                                                                                                                  
   Man kan delta på inntil 2 distanser pr. dag pluss fellesstart   
 (FS). 

Gren:    Hurtigløp 

Stevnetype:  Internasjonalt 

Klasser:   Menn senior (MS), Kvinner senior (KS), Menn junior (MJ), Kvinner junior (KJ) 

Påmeldingsfrist:  14. november kl. 20.00.                                                               

Påmelding til:   Speed Skating Competition Manager (speedskatingnews.info)  

Betaling til:   Startkontingenten skal innbetales samtidig med påmeldingen.    

      Bankkonto: 1822.39.36977 

  Betaling fra utlandet: 

  IBAN NO78 1822 3936 977 

                         Merk innbetaling med «NC3», klubb og antall distanser 

Program: 

Distanser og klasser 1. dag: 
 
Menn:  
 
500 m, 1000 m, 3000 m, fellesstart 
 
Kvinner:  
 
500 m, 1000 m, 1500 m, fellesstart 
 

Distanser og klasser 2. dag: 
 
Menn: 
  
500 m, 1000 m, 1500 m, 5000 m 
 
Kvinner:  
 
500 m, 1000 m, 3000 m 
 

Starttidspunkt 1. dag: kl. 11.00  
 

Starttidspunkt 2. dag: kl. 11.00 
 

Lagledermøte 1. dag: kl. 10.00 
 
Sted: Kinnarpsrommet 
 

Lagledermøte 2. dag: kl. 10.00 
 
Sted: Kinnarpsrommet 
 

 

https://profilshop.hamarmedia.no/
https://sscm.speedskatingnews.info/login


 

  
  

 

 

Dispensasjoner: For deltagelse i NC er det gitt forhåndsdispensasjon til siste års løpere i 
   Junior B for deltagelse i NC junior. Etter søknad kan Teknisk Komité  
   Hurtigløp (TKH) i spesielle tilfeller gi dispensasjon for deltagelse i NC junior 
   for yngste årsklasse i Junior B og eldste årsklasse i Junior C. Det må søkes 
   for hvert stevne. Søknad skal godkjennes og sendes av klubb eller  
   skøytegruppe for å bli behandlet. Søknad om dispensasjon sendes til  
   dispensasjoner@gmail.com.  

Trekning:   18. november kl. 18.00 - Vikingskipet 

Fellesstart:  I henhold til forbundets «Løpsregler fellesstart 2022-2023.» 

Premiering:   I henhold til forbundets "Reglementet for Norgescup hurtigløp 2022-23". 

TD:   Knut Ludahl 

OD-menn:   Ole Dahl 

Ass OD menn:   Ivar Øsmundset 

 OD-kvinner:   Jenny Ervik  

Ass OD-kvinner:  Torbjørn Sæther 

 Startere:   Ari Børde Krøyer, John Magne Eliassen, Bjørn Arve Rue 

Streaming:   Ingen streaming 

Live result:  https://www.speedskatingnews.info/ 

Stevneleder:   Bjørn Terje Andersen mobil 913 45080 

   E-epost: skoyterhil@gmail.com 
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Brukerveiledning Speedskating competition Manager (SSCM) 

1. Etabler bruker – loggin brukernavn og passord. Som klubbleder/påmeldingsansvarlig velg 
Coach eller som løper skater 

2. Gå til New Competitions og sign in Norges Cup 3. Du får da en oversikt over My Competitions 
NorgesCup 3 

3. For å laste opp løpere gå til My Skaters – da får du valg Search sting – som henter opp løper 
id fra Speedskatingnews.info eller velg New Skater – lagre løper og fortsett til at du har alle 
løpere som du administrerer. 

4. Gå til My Competiton og Check in 
5. Så vil du se en oversikt over alle dine løpere sortert på Entries men og Entries women 
6. Velg hhv Entries men eller Entries women og du får opp alle løpere som er lagt inn  
7. Deretter pek på hver løper og Modify løper, så velger du hvilke distanser løpere skal gå hhv 

19.11 eller 20.11 – til alle løpere er påmeldt distanser. 

Administrator vil etter påmeldingsfristen er ute endre status til Approved og påmeldingen er 
godkjent. Senere vil vi legge inn betalingssekvens slik at de som skal gå løp må ha betalt på forhånd 
for å delta på stevnet.  
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