
Invitasjon til Norgesmesterskapet og Landsmesterskapet i kunstløp
12.-14. Januar 2018

Stavanger Kunstløpklubb er arrangør av Norgesmesterskapet og Lands-
mesterskapet i kunstløp for 2018 og har gleden av å invitere til mesterskapet
i Siddishallen/Stavanger Ishall.

PÅMELDING

Påmelding av løpere 
til NM og LM skjer i 

henhold til NSFs spesielle 
bestemmelser og gjøres

gjennom MinIdrett
Frist 15.12.2017

BETALING 

Påmeldingsgebyret 
er kr 700,- for Basic 

og kr 950,- for øvrige 
klasser.

UTTAK 

Uttaket fra NSF blir 
offentliggjort senest 

08.12.17

P R A K T I S K  I N F O R M A S J O N :



AKKREDITERING

Ved akkreditering skal gyldig norsk pass frem-
vises, alternativt gyldig utenlandsk pass og
Clarence Certificate fra ISU. 

For LM - kan utenlandske statsborgere delta, men 
må forevise gyldig bostedsbekreftelse i Norge pr 
01.06.17. Ref lovens 
§28 punkt 4a. 

STEVNEARENA

ELEMENTSKJEMA
NSF har i år ny rutine for elementskjema ref.
informasjon sendt ut 7. august: Hver klubb har en 
ansvarlig person som fyller inn 
elementskjema i ISUCalc. Klubber som har løpere 
med endringer på tidligere innsendte versjoner, 
sender dette samlet til elementskjema@n-s-f.no 
innen 15.12.2017

Vi ønsker i størst mulig grad å legge inn musikken 
for alle løperne på forhånd i mp3
format. Musikken sendes til: 
musikk@stavangerkunstlopklubb.no
Husk å merke musikken med navn, klubb og 
klasse.
Frist 15.12.2017. CD MÅ medbringes som reserve

Konkurransene vil bli avholdt i Siddishallen
Isflaten måler 26x58 meter 
Treningshallen måler 26x56 meter.

Trening vil finne sted i både i Siddishallen og i 
Stavanger Ishall – treningshallen.

Scandic Forum Hotel
er stevnehotell under mesterskapet.

Gunnar Warebergsgt. 17
4002 Stavanger

Telefon: 51 93 00 00
Nettside for hotellet

MUSIKK

mailto:elementskjema%40n-s-f.no%20?subject=
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https://www.scandichotels.com/hotels/norway/stavanger/scandic-forum


TRANSPORT
Siden hoteller, festsal og ishaller ligger i 
umiddelbar nærhet til hverandre vil det ikke
bli satt opp noen transport i forbindelse med mes-
terskapet.

OFFENTLIG TRANSPORT
Informasjon om offentlig transport vil bli lagt ut 
på vårt nettsted

PARKERING
Det er godt med parkering i området, bl.a. under 
treningshallen. Vi gjør oppmerksom
på at all parkering i området er avgiftsbelagt.

HOTELL

Scandic Forum Hotel
Enkeltrom 690,-
Dobbeltrom 790,-
Trippelrom 990,- (første mann til mølla)
Idrettsbuffét 250,- per person per dag (kan endres 
til tallerkenservering ved
få påmeldinger)
Rommene er forbeholdt løpere, trenere og dom-
mere. Foreldre/foresatte/slektninger må vente 
med å booke til seg selv til etter at uttak er gjort.

FORELØPIG TIDSSKJEMA
Annen nyttig informasjon finner du her:
https://kunstlopnm2018.wordpress.com/ 

Sosiale medier
Nettside:

https://kunstlopnm2018.wordpress.
com/

Facebook:
https://www.facebook.com/

lmnm2018/
Instagram

http://instagram.com/stavangerkunst-
lopklubb

Åpningsseremoni med Stavanger Pearls

https://kunstlopnm2018.wordpress.com/
https://kunstlopnm2018.wordpress.com/
https://www.facebook.com/lmnm2018/
https://www.facebook.com/lmnm2018/
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På vegne av SKK og stevnekomiteen ønsker vi alle hjertelig velkommen til NM/LM i
Stavanger!

Mvh.
Siri Hagen

Stevneleder
Mobilnr.: 913 53 007

E-mail: leder@stavangerkunstlopklubb.no

https://stavangerkunstlop-
klubb.no/kontoinformas-

jon/

BILLETTER
Forhåndssalg av billetter skjer på www.linticket.no. 
Billetter selges også ved inngangen under arrange-
mentet.

Pris:
Én dag – voksen kr 100,- / barn kr 50,- / familie kr 
200,-
Hele mesterskapet – voksen kr 200,- / barn kr 100,- 
/ familie kr 400,-

FESTMIDDAG
Festmiddagen vil foregå på Stavanger Forum (vegg-
i-vegg med Scandic Forum Hotel)
lørdag kveld. Pris per person kr. 350,- inklusiv min-
eralvann.
Påmelding og betaling innen 15.12.17 til online 
skjema (Påmelding her)
Klubbene sender påmelding og betaling samlet. 
Påmeldingen er bindende og 
bekreftes ved betaling
til Kontonr.: 3230 28 27353Servert på buffet:

 
Salat med agurk, paprika, tomat, 

fetaost og krutonger.
Serveres med brød og smør.     

 
Ovnsbakt laks med pasta

                                                                                   
Urtemarinert kyllingbryst med 

stekt sopp og løk, rotgrønnsaker,
ovnsbakt potet og salviesaus

 
Sjokolademousse med bær og 

peanøttcrunch
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