Invitasjon til
Norgesmesterskap og
Landsmesterskap
i kunstløp
4.-6. januar 2019
Storhamar kunstløp er arrangør av Norgesmesterskapet (NM) og
Landsmesterskapet (LM) i kunstløp for 2019 og har gleden av å invitere til
mesterskapet i CC Amfi og Storhamar ishall for klassene Debs A, Novice A, Basic
(LM), Junior A og Senior A (NM).

Praktisk informasjon
Uttaket fra NSF blir offentliggjort senest 7. desember 2018.
Påmelding av løpere skjer i henhold til NSFs spesielle bestemmelser for NM/LM og
gjøres gjennom Min Idrett.
Påmelding Festmiddag gjøres samtidig, les mer på mesterskapets hjemmeside.
Frist for påmelding er 14. desember 2018
Betaling
Påmeldingsgebyret er kr 1000,- for Basic og kr 1500,- for øvrige klasser.
Påmeldingsgebyret betales ved påmelding.
Elementskjema og musikk lastes opp i henhold til NSF sitt regelverk i NSFs
Stevnebase.
I tillegg må musikk medbringes på minnepinne i reserve i MP3- eller MP4-format.
Elementskjema må være innsendt og ferdig redigert innen 20. desember 2018.
Akkreditering
Ved akkreditering skal gyldig norsk pass fremvises, alternativt gyldig utenlandsk
pass og Clearence Certificate fra ISU.
Foreløpig tidsskjema og annen informasjon finner du på mesterskapets hjemmeside.

Stevnearena CC amfi og Storhamar ishall

Mesterskapene vil bli avholdt i CC Amfi (tidligere Hamar OL-Amfi). Isflaten måler 60
x 30 meter. Trening vil finne sted i CC Amfi og Storhamar ishall i henhold til
tidsskjema.
Informasjon om stevnearenaen og veibeskrivelse vil bli lagt ut på mesterskapets
nettside: www.storhamar-kunstlop.no/nmlm19
Besøksadresse er: Kornsilovegen 54, 2316 Hamar
Offentlig transport
Nærmeste busstopp til hotellet er Kvartal 48. Nærmeste busstopp til ishallene er
Jønsrudløkka (i retning ishallene) og CC amfi (i retning sentrum).
Raskeste bybuss tar 7 minutter, med avgang hvert kvarter på fredag, hver halvtime
lørdag og hver time søndag. NM/LM-deltakere kan reise gratis ved fremvisning av
akkrediteringsbevis. For ytterligere bussinformasjon: https://www.hedmark-trafikk.no/
Stevneansvarlig
Stevneansvarlig er Lillian Arnesen, tlf 93 46 37 67
Assisterende stevneansvarlig er Frøydis Sund, tlf 95 92 84 79

Clarion Collection Hotel Astoria er årets stevnehotell

Hotellet er sentralt plassert nære jernbanestasjon og busstopp i Torggata 23, Hamar.
Vi har forhåndsreservert 120 rom forbeholdt løpere, trenere og dommere. Bestilling
av forhåndsreserverte hotellrom gjøres innen 14. desember til e-post:
lise.berg@choice.no, bestilling merkes NM/LM 2019.
Pris for overnatting, per person og natt:
Enkeltrom kr 895,Dobbeltrom kr 555,Trippelrom kr 465,Prisen inkluderer en frokost per dag (mulig å smøre matpakke mot et tillegg) og
kveldsmat med suppe, salat, varmrett og dessert. Overnatting bestilles og betales av
den enkelte, og bestillinger merkes NM/LM 2019.
Foreldre, foresatte og andre slektninger må vente med å booke til seg selv til etter
14. desember. Bestillingsfrist for resterende reserverte rom er 16. desember.
Festmiddag
Festmiddagen for NM/LM avholdes lørdag kl 19.00 på samme hotell. Festmiddagen
er bankett og koster kr 370,- som inkluderer en mineralvann og dessert.
Påmelding og betaling gjøres samtidig med påmelding til NM/LM Se mer informasjon
på mesterskapets hjemmeside: http://www.storhamarkunstlop.no/nmlm19/festmiddag/
Gi beskjed om evt. allergier ved bestilling.
Billetter for mesterskapet
Én dag - voksen kr 100,- / barn kr 50,- / familie kr 200
Hele mesterskapet - voksen 200,- / barn kr 100,- / Familie kr 400,-

