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LEANGEN // TRONDHEIM

LANDSMESTERSKAP 2016/17
EGNE KLASSER FOR REKRUTTER  

OG TILRETTELAGT

TRONDHEIM KORTBANEKLUBB

TKK
LADE



Trondheim kortbaneklubb har gleden  
av å invitere til Norgesmesterskap og  

Landsmesterskap for sesongen 2016/17. 
Stevnet er også åpent for andre klasser. 

ARENA
LEANGEN IDRETTSANLEGG 
TRONDHEIM

KLASSER
NORGESMESTERSKAP

Senior    
(seniorklassen inkluderer også veteraner)

Junior  

LANDSMESTERSKAP
16 år  

15 år  

14 år 

13 år 

12 år 

ANDRE KLASSER

Rekrutt   
Tilrettelagt

DISTANSER
Rekrutter   
111m/222m/333m/500m  

12-16 år  
 777m/ 500m/1000m/1500m superfinale

Senior/junior    
1000m/ 500m/1500m/3000m superfinale
 
Tilrettelagt   
Tilpassede distanser  

Ulike klasser kan bli slått sammen i løps-
oppsettet, men premiering skjer klassevis. 

TIDSPLAN
Lørdag 25.3 
10.30 – 11.30 Oppvarming

12.00 – 16.00 Løp

    

Søndag 26.3 
 09.30 – 10.30 Oppvarming

 11.00 – 15.00 Løp

Vi har også treningstid på is  
fredag 24.3 kl 19.00 – 22.00.

PÅMELDING
Påmelding skjer via   
http://www.kortbane.no/     

Påmeldingsfrist er fredag 17.3 kl 20:00

DELTAKERAVGIFT
Deltakeravgift er kr 400 per løper. Det vil 
bli sendt ut faktura på e-post I forkant av 
stevnet. Påmelding etter ordinær frist er 
mulig helt frem til torsdag 23.3, men da 
påløper dobbel deltakeravgift.

Rekrutter deltar gratis.
Trekkes en påmelding tilbake før fristens 
utløp, tilbakebetales påmeldingsgebyret. 
Skjer det først etter fristens utløp, finner 
ingen tilbakebetaling sted.

BANKETT
Lørdag kveld vil det være bankett på  
Graffi i Olav Tryggvasonsgt 24 (ingang  
fra Nordre gate). Påmelding til bankett  
skjer ved påmelding. Hver enkelt betaler 
ved bordet. 

BANEN
Konkurransen avholdes på en 60x30 
innendørs  isflate med 111.2 bane. Beskyt-
tende puter vil bli satt opp langs vant. 

SEEDING OG PROGRAM 
Seeding baseres på 500m tid (kortbane),  
sesongbeste eller sist oppnådde tid. 
Stevnet avholdes etter “all final system”. 
Arrangøren forbeholder seg retten til å 
gjøre endringer i programmet ved  
uforutsette hendelser.

PREMIER
Premieutdeling skjer etter siste løp på 
søndag. Det kåres norgesmestere i senior 
og juniorklasser og landsmestere i alders-
bestemte klasser. I rekrutt og tilrettelagt-
klasse deles det ut deltakerpremier.

ANSVAR
Alle deltakere er ansvarlige for sin egen 
sikkerhet. Det vil være paramedisinsk 
personell fra Røde Kors til stede i hallen. 
Deltakere må ha beskyttelse for legg/kne, 
hjelm, hansker og halsbeskyttelse med 
kuttbeskyttelse. Klappskøyter er ikke til-
latt.  Arrangøren kan ikke holdes ansvarlig 
for skader som oppstår i løpet av stevnet. 

OVERNATTING  

OG TRANSPORT
Deltakerne er ansvarlig for  
overnatting og transport. 

Vi har reservert noen rom hos  
Scandic Bakklandet til en redusert pris.  

Prisene er:  
enkeltrom kr 635,- /dobbeltrom kr 830,- 
per natt inkl. frokost 

Oppgi kode 46118257 ved bestilling.

Bestilling på:  
bakklandet@scandichotels.com  
eller 72 90 20 01

Hotellet ligger sentralt i Trondheim  
sentrum med kort vei til butikker og  
restauranter. Enkleste transport fra  
flyplass er med flybuss. Til/fra arena er  
det enklest å ta taxi (ca 15 min/kr 200)

ARRANGØR
Trondheim kortbaneklubb

Kontaktperson:
Anders Ratdal
E-post: tkk@kortbane.no
Mobil: 932 00 377

Overdommer: 
Stein Andersen TRONDHEIM KORTBANEKLUBB

TKK

LADE
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