
Storhamar kunstløp
#SILkunstlop

Ønsker velkommen
til stevne for DEBS, NOVICE, SENIOR & VETERAN 5-6. november i CC Amfi. 
Junior inkluderes dersom max antall deltakere ikke overstiges. 

PÅMELDING OG BETALING 
All påmelding og betaling skal foretas via Min Idrett og er åpen tom 7. oktober 2016. 
Debs, Novice, Junior og Senior kr. 750,-
Veteran kr. 450,-

Dette er Norges Cup & kvalifiserende stevne for NM/LM for Debs, Novice og Senior
Det kan bli begrensninger i deltakerantall ved stor påmelding. Begrensninger / utvidelser offentliggjøres 
senest to dager etter påmeldingsfristens utløp, og vi sender ut egen mail om dette og legger det ut på vår 
nettside. Om klassen Junior inkluderes, vil påmelding være pr. epost, åpen i 48 timer og skje etter “først til 
mølla”- prinsippet. 

DOMMERE OG ELEMENTSKJEMA
Se www.skoyteforbundet.no/kunstlop. 
Elementskjema må sendes inn senest 3 uker før stevnestart til: elementskjema@n-s-f.no. 
 
MUSIKK 
Musikkfiler sendes i MP3-format til: musikk@storhamar-kunstlop.no. Vi må ha musikken senest fredag 21. 
oktober. Husk CD som backup. Filen merkes med følgende: utøvers navn_klubb_klasse_fri/kort. 

TIDSSKJEMA 
Tidsskjema publiseres 13. oktober, og endelig trekning vil bli foretatt torsdag 3. november i samråd med 
overdommer, og startrekkefølge vil bli lagt ut på www.storhamar-kunstlop.no umiddelbart etter trekn-
ing. Premieutdeling skjer umiddelbart etter siste klasse lørdag og søndag.

OVERNATTING 
Storhamar kunstløp har reservert et begrenset antall rom på First Hotel Victoria. Disse er reservert frem til 
14. oktober. Etter denne datoen får man rom til samme pris, dersom det er noe ledig. 
Bruk koden “kunstløp” ved bestilling. 
Enkeltrom kr. 600,- | dobbeltrom kr. 700,- | trippelrom kr. 900,- | 4-sengsrom kr. 1100,- 

Ønske om privat innkvartering sendes: overnatting@storhamar-kunstlop.no. 

TRANSPORT
Fra hotellet går det buss til ishallen flere ganger i timen. Nærmeste holdeplasser er Jønsrudløkka eller CC 
Amfi. Se www.hedmark-trafikk.no for rutetider. 

Stevnet vil foregå i CC Amfi. Adressen er: Kornsilovegen 54, 2316 HAMAR. 

Velkommen til Hamar!
Med vennlig hilsen, 
Storhamar kunstløp
kontakt@storhamar-kunstlop.no
www.storhamar-kunstlop.no
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