
NORDNORSK MESTERSKAP
16. – 19. mars

VELKOMMEN TIL SKIFEST

16.-19. mars blir det skifest på Reindalen 
skistadion. Hammerfest Skiklubb 
inviterer hele den Nordnorske skifamilien 
til verdens nordligste by, her skal vi 
sammen skape de gode minnene.



Program

Torsdag
06:00 | Smøretelt åpner
12:00 | Løypene åpen for offisiell trening
20:00 | Lagledermøte på Reindalen Skole
20:00 | Løypen stenger
22:00 | Smøretelt stenger

Fredag
06:00 | Smøretelt åpner
09:30 | Offisiell åpning
10:00 | Individuell start fristil – Kort distanse
16:00 | Løyper for klassisk klargjort
20:00 | Løypen stenger
22:00 | Smøretelt stenger

Lørdag
06:00 | Smøretelt åpner
10:00 | Fellesstart klassisk – Lang distanse
16:00 | Løyper for stafetter klargjort
17:00 | Premieutdeling og bankett
20:00 | Løypen stenger
22:00 | Smøretelt stenger

Søndag
06:00 | Smøretelt åpner
09:00 | Sprintstafett junior og senior

Premieutdeling fortløpende
10:15 | Stafett gutter og jenter

Premieutdeling fortløpende



Dato Klasse Distanse Stilart
TORSDAG
16.03.23

Alle Offisiell trening, 12:00-20:00 Begge

FREDAG
17.03.23

Korte distanser fristil Rennstart kl 10:00

G/J 13-14 år 2 km individuell Fristil

G/J 15-16 år 3 km individuell Fristil

Jr og sr herrer inkl veteran 5 km individuell Fristil

Jr og sr kvinner inkl veteran 5 km individuell Fristil

Tilrettelagte klasser Tilpasses

LØRDAG
18.03.23

Lange distanser klassisk Rennstart kl 10:00 - Puljevis

G/J 13 og 14 år 3,75 km felles Klassisk

G/J 15 år, J 16 år 5 km felles Klassisk

G 16 år 7,5 km (2 x 3,75 km) felles Klassisk

Jr herrer 17, 18 år 10 km (2 x 5 km) felles Klassisk

Jr herrer 19-20 år 20 km (4 x 5 km) felles Klassisk

Sr herrer 20 km (4 x 5 km) felles Klassisk

Veteran herrer 10 km (2 x 5 km) felles Klassisk

Jr kvinner 17, 18 år 10 km (2 x 5 km) felles Klassisk

Jr kvinner 19-20 år 20 km (4 x 5 km) felles Klassisk

Sr kvinner 20 km (4 x 5 km) felles Klassisk

Veteran kvinner 10 km (2x5 km) felles Klassisk

Tilrettelagte klasser Tilpasses

SØNDAG
19.03.23

Stafetter Rennstart: kl 09:00- kl 09:20-kl 
10:10- kl 11:00

Jr og sr herrer Sprintstafett 2x3x1050m klassisk

Jr og sr kvinner Sprintstafett 2x3x880m Klassisk

Gutter og jenter Stafett 3x3km Klassisk-klassisk-fri

Tilrettelagt klasse Tilbasses

Klasser og distanser

Rennleder
Thomas E Darell
thomas.e.darell@gmail.com
997 01 454

Rennsekretær
Kim Andre Johnsen
kim.2.johnsen@gmail.com
984 06 889

mailto:Thomas.e.darell@gmail.com
mailto:kim.2.johnsen@gmail.com


Påmelding
Alle løperne må ha gyldig forsikring/skilisens, i tillegg må junior og senior 
løpere ha underskrevet FIS Athletes Declaration.

Påmeldingsfrist individuelle øvelser: Søndag 12. mars.
Påmeldingsfrist stafettlag: Søndag 12. mars.

Påmelding til individuelle øvelser skjer på Min Idrett:
• Påmelding 17.03 Fri teknikk
• Påmelding 18.03 Klassisk

Påmelding stafettlag gjøres klubbvis av påmeldingsansvarlig direkte i 
SportsAdmin. Meld bare på antall lag først og så kan en fylle inn 
lagmedlemmene når det nærmer seg og en vet hvem som skal gå.

Startkontingent
Individuelle øvelser:
Jenter / gutter:               kr 130,-
Junior:                              kr 150,-
Senior:                              kr 170,-

Stafett:
Jenter / gutter                kr 390,- pr 3-mannslag
Junior                               kr 300,- pr 2-mannslag
Senior                              kr 340,- pr 2-mannslag

Startkontingenten betales via SportsAdmin.

Klubbene er ansvarlig for at løperne som deltar i NNM har betalt 
startlisens.
Startkontingenten refunderes ikke for påmeldte løpere som ikke starter.

https://minidrett.nif.no/Event#371356-011
https://minidrett.nif.no/Event#371358-011


Startnummer
Startnummer avhentes for hver enkelt løper på rennkontoret.
Ved henting av startnummer kvittere og oppgi mobilnummer. Ikke 
tilbakeleverte startnummer faktureres med kr 500,-. Startkontingent 
faktureres klubbvis.
Ikke tilbakeleverte startnummer faktureres med kr 500,-.

Tidtakerbrikker
Alle som har egne tidtakerbrikker skal bruke disse.
For de som ikke har brikker må disse leies. Bestilling gjøres sammen med 
påmelding. Leiekostpris er kr 50,- pr konkurranse .

Brikker som ikke blir levert tilbake faktureres med kr 1000,- pr stk.

Brikkeleie individuell konkurranse betales sammen med 
startkontingenten. Brikkeleie stafett betales kontant eller med kort på 
rennkontoret ved henting av startnummer.

Brikkene avhentes klubbvis på rennkontoret sammen med 
startnumrene. Ved henting av brikker må klubben framvise kvittering for 
betalt brikkeleie. Alternativt vil det være mulig å betale kontant eller 
med kort på rennkontoret.

Rennkontor
Rennkontoret er på Reindalen Skole like ved skistadion, og har følgende
åpningstider:

Kontaktinfo rennkontor: Birgit Svanholm - 90960589

Torsdag 16:00 – 21:00

Fredag 07:00 – 16:00

Lørdag 07:00 – 16:00

Søndag 07:00 – 13:00



Garderober
Garderober og dusjmuligheter finnes i Hammerfest Flerbrukshall, og på 
Fuglenes og Reindalen skole.

Lagledermøte
Lagledermøtet finner sted på Reindalen Skole, torsdag 16. mars klokken 
20:00. Mulighet for Teams-tilkobling vil bli annonsert.

Premieutdeling
Det vil bli gjennomført blomsterseremoni på Reindalen Skole etter hver 
øvelse, og gjelder for de tre beste utøvere pr. klasse.
Lørdag  19. mars klokken 17:00 i Hammerfest Flerbrukshall blir det 
bankett og premieutdeling for individuelle øvelser fredag og lørdag.
Søndag er det premieutdeling på Reindalen Skole etter hver øvelse.



Innkvartering
Hammerfest Skiklubb har inngått flere avtaler med hoteller i byen. I 
tillegg til dette så tilbyr Hammerfest Skiklubb overnatting inkludert 
frokost og kveldsmat på Reindalen og Fuglenes skole. 

Transport
For de som bor på hotell så tilbyr Hammerfest Skiklubb transport til og 
fra skistadion. Pris for dette er 300,- for hele helgen. Vi planlegger 
avganger etter behov.

Skoleovernatting
Hammerfest Skiklubb tilbyr overnatting på Reindalen- og fuglenes skole. 
Det tilbys overnatting fra torsdag 16. mars (fra ettermiddagen) til og 
med søndag 19. mars. Vi kjører pakkepris på skoleovernatting som 
inkluderer frokost og kvelds (tørrmat vil være tilgjengelig hele døgnet). 
Lørdag inviterer Hammerfest skiklubb til storstilt bankett med god mat 
og underholdning. Banketten lørdag kommer utenom pakkeprisen. 
Hammerfest Skiklubb vil organisere hvilke skole lagene blir innlosjerte i. 

Skoleovernatting inkludert måltider (frokost og kvelds): 1200,- pr. 
person. 

Frist for bestilling av skoleovernatting: 03. mars

Klubbpåmelding gjøres på dette skjema: 
https://forms.office.com/e/PkAkHSh61B

https://forms.office.com/e/PkAkHSh61B


Hotellovernatting
Hotellene holder av et antall rom til 01.02.2023. Så her er det første 
mann til mølla som gjelder. Etter dette vil også prisene kunne endres. 
Om deres lag ønsker så vil også hotellene kunne tilby 
matpakkeordninger slik at man kan ha med seg niste til skistadion. Det 
vil også være rikholdige kafeer på stadion som tilbyr måltider. 

Arctic Sea Hotel & Apartments                                                
https://arcticseahotel.no/
Telefon: 78 41 83 00                                                                                        
Bookingkode: NNM2023

Skytterhuset Hammerfest
https://www.skytterhuset.no/ 
Booking: post@campskytterhuset.no
Bookingkode: NNM 2023 SKI

Smarthotel Hammerfest
https://smarthotel.no/no/hammerfest
Telefon: 415 36 500             
Bookingkode: NNM2023   

Thon Hotel Hammerfest
https://www.thonhotels.no/hammerfest 
Telefon: 78 42 96 31
Bookingkode: NNM2023

Scandic Hammerfest
https://www.scandichotels.no/hammerfest
Telefon: 78 42 57 00
Booking via e-post: hammerfest@scandichotels.com
NB! Bookingkode for booking av rom hos Scandic Hammerfest er: 
48131936

https://arcticseahotel.no/
https://www.skytterhuset.no/
mailto:post@campskytterhuset.no?subject=NNM%202023
https://smarthotel.no/no/hammerfest
https://www.thonhotels.no/hammerfest
https://www.scandichotels.no/hammerfest
mailto:hammerfest@scandichotels.com?subject=NNM%202023


Bankett
Hammerfest Skiklubb inviterer alle klubber til en storstilt bankett. Her vil 
det bli servert god mat, gjennomføres premieutdeling og underholdning.
Hammerfest Skiklubb gleder oss til å samle alle klubber til en skikkelig 
bankett for deltakerne i NNM. Alt ligger til rette for en strålende sosial 
kveld med underholdning og premieutdeling. 
Tidspunkt: 17:00 lørdag 18.mars
Hvor: Hammerfest Flerbrukshall

Servering: 
Hammerfest skiklubb vil i samarbeid med Bæivi AS servere en to retters 
meny inkludert drikke. 
Hovedrett: Finnbiff med potetmos, grønnsaker og tyttebær.
Dessert: Vanilje panne cotta med jordbærsaus og jordbær

Under banketten vil det bli underholdning og premieutdeling. For å 
guide oss gjennom kvelden så har vi vært så heldige å få med oss Roger 
Finjord som konferansier. I samarbeid med Frikant Mediedesign vil det 
også bli vist en film fra konkurransedagen. 

Pris for bankett er: 300,- pr. person. 

Klubbpåmelding gjøres på dette skjema: 
https://forms.office.com/e/PkAkHSh61B

https://forms.office.com/e/PkAkHSh61B




Smørefasiliteter
Hammerfest skiklubb vil få satt opp et smøretelt tilknyttet stadion. Dette 
vil ligge tett på skitestområdet.

Hver smørebod blir på ca 2x5m. Det vil være uttak av strøm til hver 
smøreplass. Leietakere er ansvarlig for at skjøteledninger og elektrisk 
utstyr er uten feil som slår ut overspenningsvern og jordfeilbrytere. Ved 
problemer med utstyr og påviste feil vil arrangør nekte at utstyret brukes 
videre.  Oppstilling av smørevogner f.o.m onsdag 15/2 kl. 17.00.

Smøreområdet er åpent fra kl. 06.00 – 22.00 torsdag til lørdag. Søndag 
fra kl. 06.00 til rennslutt.
Det er vakthold på området, men alt utstyr oppbevares på eget ansvar.
Ved ankomst med smørevogn, kontakt Harald Lyder, epost; 
hmlyder@gmail.com, telefon: 92224098 for anvisning av plass. Ved 
spørsmål eller behov for avklaringer kan Harald Lyder kontaktes. .

Bestilling av smøreplass på arena skjer på påmeldingskjema innen 
01.03.2023. Faktura sendes ut fortløpende og må være betalt før 
smøreplass kan tas i bruk.
Priser:
Smøretelt: 7500,- pr. plass
Plass til smørehenger + 1 parkeringsplass: 4000,-

Klubbpåmelding gjøres på dette skjema: 
https://forms.office.com/e/PkAkHSh61B

Kartet viser med rød markering hvor smøretelt og plass for smørevogner
er plassert på arenaen:

https://forms.office.com/e/PkAkHSh61B


Parkering
Parkering under NNM bestilles klubbvis. Vi vil ha egne vakter som styrer 
trafikken og parkering på området.

Priser gjeldende fra torsdag-søndag:
Parkering bil: 200,-
Parkering minibuss: 300,-
Parkering buss: 900,-

Smørevogn + 1 parkeringsplass: 5000,-
Plass i smøretelt: 7500,- pr. plass

Parkering bestilles gjennom samme skjema som bestilling av smøretelt og 
plass til smørevogn. 

Klubbpåmelding gjøres på dette skjema: 
https://forms.office.com/e/PkAkHSh61B

Kontaktinformasjon Hovedkomite NNM 2023
Funksjon Navn E-post Mobil

Leder Tom Eirik Jakobsen leder.hammerfestsk@klubbkontor.no 99382895

Nestleder Håvard K. Jørstad nestleder.hammerfestsk@klubbkontor.no 98222186

Rennleder Thomas Darell

Økonomi Espen O. Nilsen

Løype og Arena Jørn Pettersen

Teknisk Morten Jørgensen

Sermoni og sosil Håvard K. Jørstad nestleder.hammerfestsk@klubbkontor.no 98222186

Miljø Hanne Lyder styremedlem3.hammerfestsk@klubbkontor.no

Logistikk og trafikk Anders Vidringstad

Kommunikasjon og PR Karoline Brøndbo styremedlem1.hammerfestsk@klubbkontor.no

Sideaktiviteter Thomas Øien

Rennkontor Birigit Svanholm 90960589

https://forms.office.com/e/PkAkHSh61B
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