Invitasjon til Norgesmesterskap og Landsmesterskap i kunstløp
30. januar – 2. februar 2014
Sarpsborg Skøyteklubb er arrangør av Norgesmesterskapet og Landsmesterskapet i kunstløp
for 2014 og har gleden av å invitere til mesterskapene i Sparta Amfi.
Påmelding
Påmelding av løpere til NM/LM gjøres i henhold til NSF bestemmelser. Klubbene melder på
deltagerne i prioritert rekkefølge med fødselsdato. Frist for påmelding er 13.01.14.
Påmeldingen sendes til både Norges Skøyteforbund og Sarpsborg Skøyteklubb
Norges skøyteforbund - skoyteforbundet@nif.idrett.no
Sarpsborg Skøyteklubb - pamelding.ssk@gmail.com
Påmeldingsgebyr for samtlige klasser er kr. 800,- med unntak av Basic som er kr. 600,Påmeldingsgebyret betales rett etter uttaket er foretatt og senest 17.01.2014 til:
Sarpsborg Skøyteklubb
V/ Petter Grøtvedt
Rypeveien 12
1661 Rolvsøy
E-post: petter.grotvedt@fredfiber.net
KONTONR: 9486 05 17056 (NB! Merk betaling med navn og klubb)
Uttak
Uttak gjøres av NSF og blir foretatt innen 16.01.2014.
Stevnearena
Konkurransene vil bli avholdt i Sparta Amfi. Mål isflate: 29 m x 59 m.
Informasjon om stevnearenaen og veibeskrivelse vil bli lagt ut på nmlm.sskkunstlop.no.
Besøksadresse Sparta Amfi: Sarpsborgveien 10, 1711 Sarpsborg, GPS: 59.280736, 11.087319
Elementskjema
Elementskjema skal allerede være sendt inn til NSF tidligere i sesongen. I den grad det er
blitt gjort endringer i forhold til registrert skjema, skal revidert skjema sendes innen
17.01.2014 til NSF: elementskjema@n-s-f.no.

Musikk
Vi ønsker i størst mulig grad å legge inn musikken for alle løperne på forhånd i mp3 format.
Musikken sendes til: musikk@sskkunstlop.no. Vi må ha musikken senest fredag 17.01.2014.
Husk å merke musikken med navn_klubb_ klasse_fri/kort. Ta kontakt med oss hvis du ikke
har mulighet til å sende lydfil.
Foreløpig tidsskjema
Foreløpig tidsskjema finnes på nmlm.sskkunstlop.no og i vedlagte dokument. Dokumentet vil
bli justert etter uttaket.
Treninger
Trening vil finne sted i Sparta Amfi. Beklageligvis er treningshallen stengt p.g.a.
setningsskader. Kommunen kan ikke garantere åpning før mesterskapet. Dette vil innebære
noen endringer i treningsoppsettet lørdag og søndag. Senior kvinner og junior menn vil
prioriteres. Viser til tidsskjemaet som vil bli justert hvis hallen åpner til mesterskapet.
Trekning
Trekning vil foregå i Golfsalongen på stevnehotellet.
Stevnehotell
Quality Hotel & Resort Sarpsborg
Bjørnstadveien 20
1713 Grålum
Tel: +47 69101500, booking: +4769101555
Booking.sarpsborg@choice.no
Vi har forhåndsreservert 150 rom til idrettspris.
Pris pr. døgn i enkeltrom
Pris pr. døgn i dobbeltrom
Pris pr. døgn i trippelrom
Pris pr. døgn i firesengsrom

Kr.
Kr.
Kr.
Kr.

832,1072,1312,1552,-

Prisen inkluderer
 Overnatting i komfortable rom
 Stor frokostbuffé
 Gratis utendørs parkering
 Gratis tilgang til trådløst internett
 Inngang til badeland i åpningstidene
Mer informasjon om stevnehotellet finner du på nmlm.sskkunstlop.no
Klubbene bestiller selv hotellrom direkte med hotellet, og det refereres da til avtalen med
Sarpsborg Skøyteklubb og NM/LM 2014.

Festmiddagen
Festmiddagen finner sted i konferansesalen Gandalf på Quality Hotel fredag 31.01.2014. Pris
per person kr. 350,-. Prisen inkluderer middagsbuffé med forskjellige varme og kalde retter,
dessert og 1 stk mineralvann.
Frist for påmelding og betaling innen 17.01.2014.
Klubbene sender samlet påmelding til festmiddag@sskkunstlop.no, og betaler samlet til
kontonummer 9486 05 17056. Merk betalingen med festmiddag og klubb. Påmeldingen er
bindende og bekreftes ved betaling.
Vi ber om at påmeldingen inneholder navn på samtlige påmeldte, da det vil bli utlevert
billetter til festmiddagen ved akkreditering.
Transport under mesterskapet
Stevnehotellet og festsalen ligger ca 5 minutter m/buss fra Sparta Amfi. Det vil bli satt opp
transport i forbindelse med mesterskapene. Mer info om transport blir lagt ut på
nmlm.sskkunstlop.no
Offentlig transport
Informasjon om offentlig transport vil bli lagt ut på nmlm.sskkunstlop.no
Moss Lufthavn Rygge
Parkering
Det er godt med avgiftsfri parkering i området ved Sparta Amfi. Stevnehotellet har også stor
avgiftsfri parkering i tilknytning til hotellet.
Annen informasjon
Vi oppfordrer alle til å besøke hjemmesiden til mesterskapet nmlm.sskkunstlop.no, hvor all
informasjon vil bli oppdatert fortløpende.
På vegne av Sarpsborg Skøyteklubb og stevnekomiteen ønsker vi alle hjertelig velkommen til
NM/LM i Sarpsborg!
Med vennlig hilsen
Sarpsborg Skøyteklubb
Petter Grøtvedt

