
23-29.
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Engasjement for gode opplevelser

Velkommen
til Norges historiens 

første felles NM på ski

LILLEHAMMER 2020 



HAFJELL ALPINANLEGG

23.- 29.

MARS
Lillehammer Skiklub vil på vegne av Norges Skiforbund ønske velkommen til 
Lillehammer, Hafjell, og Norgesmesterskap alpint 2020 for damer og herrer.

Generelt
Lillehammer Skiklub ønsker med dette alle deltagere og 
ledere velkommen til Lillehammer, Hafjell og Norgesmes-
terskapet 2020 i alpine grener. Arrangementet gjennomfø-
res med AC, DH, SG, SSL og SL. SSL og SL vil bli gjennomført 
iht NSF bestemmelser for én-staur. DH, SG, SSL og SL vil bli 
fyldig dekket av NRK

Påmelding
Rennet er åpent for damer og herrer med FIS-lisens. Påmel-
dingen ivaretas av den enkelte utøver eller krets ved bruk 
av online påmelding og betaling via www.minidrett.no eller 
Skiforbundets terminliste og iht NSF sine bestemmelser 
innen 21. mars 2020. 

Spørsmål ang påmelding ta kontakt pr e-post: alpinpost@
lillehammerskiklub.no

NB! Etteranmeldelse eller påmelding på annen måte ileg-
ges 200kr i gebyr pr renn.

Påmelding for Team Event gjøres i sekretariatet via Kretsle-
der til hver enkelt krets innen tirsdag 24.03.2020.

Para
For påmelding av deltagere i Para så melder en inn dette 
til Hans Blattmann i Norges Skiforbund: hans.blattmann@
skiforbundet.no
Det vil kun være mulig å melde på Para til SSL og SL.

Spesiell info
Treningsavgift for DH inkluderer to trenings omganger 
mandag 23.mars. DH renn kode 6535 og 1580 i FIS terminlis-
te blir regnet som eget renn punktmessig samtidig som de 
er 1. omgang i AC. Krever ikke egen påmelding.
 
Startnummertrekning gjøres i henhold til FIS ICR bestem-
melser vedrørende manuell trekning 621.3.2. I tekniske disi-
pliner trekkes startnummer 1 – 7 og 8 – 15 med dobbel trek-
ning. For fartsdisiplinene kan de 15 best rangerte deltagerne 
velge nummer innenfor de 30 første startposisjonene. De 
resterende startposisjonene for de 30 første startposisjone-
ne vil bli trukket mellom løpere som er rangert mellom 16 
– 30. Alle andre utøvere starter etter sine FIS punkter.

Krav
Lillehammer Skiklub vil etter påmeldingsfrist legge ut opp-
daterte deltagerlister på SKINMs hjemmesider kvelden før 
hvert lagledermøte.

Kontigent
Treningsavgift DH:  kr 275,- pr løper
Startkontingent AC:  kr 515,- pr løper
Startkontingent DH:  kr 360,- pr løper
Startkontingent SG:  kr 360,- pr løper
Startkontingent SSL:  kr 360,- pr løper
Startkontingent SL:  kr 360,- pr løper

Totalt:    kr 2230,- pr løper

Kontingent er obligatorisk for alle løpere. Refusjon av 
startkontingent blir kun foretatt dersom legeerklæring 
foreligger. Kontingenten inneholder mesterskapsavgift.

Rennkontor
Hafjell Alpinsenter, Nasjonalanlegget
Åpent søndag 22.mars kl:15:00-21:30
Åpent daglig fra 07:15-09:00 og 14:00 til etter lagledermø-
tet fra mandag 23. mars til søndag 29. mars.

Lagledermøte
Hafjell Nasjonalanlegg Søndag 22. mars kl: 20:00
Laglederne må ha kontrollert deltager listen innen 19:30
Kontakt Lagledermøtet: Bernt Amdahl +47 907 39 018

Program
Mandag 23.03.2020:  DH TR x2
Tirsdag 24.03.2020  NM /FIS AC
Onsdag 25.03.2020  NM/FIS DH
Torsdag 26.03.2020  NM/FIS SG
Fredag 27.03.2020  NM TE
Lørdag 28.03.2020  NM/FIS SSL
Søndag 29.03.2020  NM/FIS SL
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Org.kom
Org. Leder:  
Bernt Amdahl - amdahl@online.no

Rennleder:    
Østen Tande - tande.13@online.no

Løypesjef:    
Dag-Erik Larsen - dagerik@lillehammerstorkjokken.no

Påmeldinger:  
Bjørn-Tore Staurset - alpinpost@lillehammerskiklub.no

Tidtakersjef:  
Tor Hauan - to-hauan@online.no

NSF Representant
Stefan Havneli-Johnsen

FIS TD
Zingerle, Josef (ITA)

Teknisk data
iDH  11618/01/15
SG  11619/01/15
GS 9904/12/10
SL/AC 9905/12/10

Innkvartering
Se SKINMs hjemmeside:

Premiering
Topp tre – 3 – beste i FIS renn og beste U18 løper. Egen 
NM premiering med NSF diplom og medaljer iht NSF sine 
bestemmelser for premiering. Egen NM premiering for U21 
med NSF diplom og medaljer iht NSF sine bestemmelser 
for premiering.

Lisens
Skiforsikring og utstyrsregler må være i samsvar med NSF 
og FIS sine bestemmelser.

Heiskort
Egne rabaterte priser på heiskort til utøvere

For utfyllende informasjon sjekk lillehammer2020.no

Lillehammer Skiklub ønsker alle deltakere, lagledere og 
foresatte velkommen til Lillehammer og Hafjell
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