
INNBYDELSE
På vegne av Norges Skiforbund, har IL Varden Meråker 
gleden av å invitere pressen til NM i langrenn 2019 (del I)
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RENNPROGRAM:

Torsdag 31. januar

Kl. 10.15: FH 7,5 km sittende menn og 
kvinner senior

FH 5 km sittende menn og kvinner 
junior

Kl. 10.50: FH 10 km klassisk kvinner stående 
senior og kvinner junior stående

Kl. 11.00: 10 km klassisk damer

Kl. 12.50: FH 15 km klassisk menn stående 
senior og menn junior stående

Kl. 13.00: 15 km klassisk menn

Fredag 1. februar

Kl. 11.10: Prolog funksjonshemmede

Kl. 11.30: Sprint fristil, prolog, kvinner og 
menn

Kl. 13.40: Sprint finaler funksjonshemmede

Kl. 14.00: Sprint fristil, finaler, kvinner og 
menn

Lørdag 2. februar

Kl.10.15: 15 km (7,5+7,5 km) 
skiathlonkvinner 

Kl.13.00: 30 km (15+15km) skiathlonmenn

Søndag 3. februar 

11.00: Stafett 3x5 km KKF kvinner

12.15: Stafett 3x10 km KKF menn

Akkreditering 

Ønske om presseakkreditering registreres via 
google forms innen 21. januar: 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePa
ge.aspx?id=AU0ztrkTMUWjplMuR52aGouJui
6egy5Orn43p59ziJZUNVBIN05IUVFQUlowS0Z
BMzVLTEM1VFJZQS4u. Link finnes på 
nmski2019.no.

Fasiliteter 

Pressesenteret ligger i hovedbygget i Grova 
Skisenter, sentralt plassert på stadion. Grova 
skisenter har trådløst nettverk med stor 
kapasitet. Det vil være tilbud om enkel 
servering i pressesenteret. Serveringstelt 
med salg av varm mat ligger like ved. 
Pressesenteret åpner onsdag den 30. januar. 

Rettigheter

NRK er TV-rettighetshaver, og eventuelt 
opptak og/eller bruk av levende bilder, skal 
avklares med NRK/NSF.
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Overnatting 

Det er ikke reservert overnatting for pressen, men vi 
anbefaler å leie bolig via airbnb.no. Link finnes på 
nmski2019.no. Det meste av tilgjengelig overnatting i 
Meråker er booket av skiforbundet og NRK. Mer 
informasjon om Meråker og overnatting finner dere på: 
http://www.meraker-storlien.com/

Parkering

Presseakkreditering gir rett til parkering på anviste 
områder i umiddelbar nærhet til stadion. Ordinært 
pressekort gjelder som p-bevis fram til akkreditering er 
hentet på stadion. 

Pressetreff 

Arrangøren planlegger sosialt pressetreff  i Grova 
torsdag den 31. januar, med muligheter for transport til 
og fra Meråker sentrum.  Hjemreise kl 2200 og 2400. 
Treffet starter 18.30 og Arne Brimi har regien på maten. 
Arrangør av treffet er NM komiteen i samarbeid med 
Bladet. Det blir quis-konkurranse med gode premier.

Treningsfaglig seminar

Fredag 1.februar, umiddelbart etter lagledermøtet på 
Meråker skole (100m fra MVS) inviterer trenerklubben 
og NSF til trenerseminar. Tema: "Fra Oddvar til Johannes 
- Utvikling av langrennstrening gjennom 50 år"

Ytterligere informasjon

Vi oppfordrer alle til å søke informasjon på 
www.nmski2019.no. Her finner du blant annet 
kontaktliste med telefonnummer til nøkkelpersoner i 
organisasjonskomiteen. 

Følg dessuten forberedelsene på NMs Facebook-side: 
www.facebook.com/NMski2019/ For redaksjonelt 
forhåndsstoff om NM-forberedelsene, kontakt 
organisasjonskomiteens leder, Bjørg Sissel Kvannli, på 
telefon 911 61 063 eller e-post: 
bjorg.sissel.kvannli@nmski2019.no

Følg oss på nmski2019.no eller på 
www.facebook.com/NMski2019!

Claes-Tommy Herland 
medieansvarlig, NSF
herland@skiforbundet.no
Tlf: 928 27 283

Marius Ringen
Leder marked og presse
marius.ringen@nmski2019.no
Tlf: 992 66 887

Velkommen til Meråker!

http://www.meraker-storlien.com/
https://www.nmski2019.no/
https://www.facebook.com/NMski2019
mailto:herland@skiforbundet.no
mailto:marius.ringen@nmski2019.no


VI SKAPER SKIHISTORIE!
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