
  

 

INVITASJON 

NORGESMESTERSKAP ALPINT 2021 

SUPERG, SSL og SL 
2XSuperG, 2XSSL og 2XSL, hvor et av hver er Sr. NM og alle er FIS-renn.  

 

Oppdal Alpin Klubb ønsker i samarbeid med Norges Skiforbund velkommen til Sr. NM og FIS-

renn på Oppdal 13.-17. april 2021.  

 

Rennprogram for øvelser som arrangeres i Oppdal Skisenter, Hovden «the Hill»  

Tirsdag 13. april:  1xNorgesmesterskap SuperG og 1xSuperG FIS-renn for kvinner og menn 

(2 renn på samme dag)  

Onsdag 14. april:  Norgesmesterskap SSL for kvinner og menn  

 

Rennprogram for øvelser som arrangeres i Oppdal Skisenter, Stølen  

Torsdag 15. april:  SSL FIS-renn   

Fredag 16. april:  Norgesmesterskap SL  

Lørdag 17. april:  SL FIS-renn  

    

Detaljert tidsplan offentliggjøres på lagledermøte. Publisering av program/tidsplan: 

https://www.fis-ski.com/DB/general/event-

details.html?sectorcode=AL&eventid=48178&seasoncode=2021  

  

Stølen Skisenter, Oppdal er reservearena for skirenn som skal arrangeres i Hovden, og motsatt.  

 

Koronavirus og  

smittevernplan  Arrangementet følger nasjonale retningslinjer, herunder 

nasjonale, lokale, samt Skiforbundets tiltak, for å hindre spredning 

av koronaviruset. 

 

 Alle deltakere, trenere og ledere må følge reglementet i 

smittevernplan for arrangementet, samt til enhver tid gjeldende 

nasjonale og lokale retningslinjer knyttet til Covid-19. Ved brudd 

på reglement og retningslinjer vil vedkommende få startnekt 

og/eller bli bortvist fra arrangementet.  

 

 Med tanke på at vi står midt i en pandemi, ekstra strenge 

nasjonale tiltak, smitteutbruddet på Kvitfjell er det ingen selvfølge 

at vi får arrangere NM. Det skal svært lite til for at vi i løpet av NM 

må avlyse arrangementet dersom det viser seg at man ikke har 

gode nok holdninger og evner å overholde et forholdsvis enkelt, 

men svært viktig smittevern.  

 

 Ledere og trenere plikter, sammen med deltakerne, å sette seg 

grundig inn i smittevernplanen for arrangementet. Her påhviler 
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det også et ekstra stort ansvar for ledere og trenere å faktisk selv 

overholde smittevernreglene til enhver tid, blant annet med bruk 

av munnbind.  

   

FIS KORONA PASSPORT  Alle skal ha dokumentert negativ koronatest innen ankomst 

Oppdal. Testresultat kan tidligst være datert 9. april 2021 og 

senest dagen før ankomst Oppdal.  

 

Fra test er utført til ankomst Oppdal skal deltaker være i 

selvpålagt karantene.  

 

Tilgang til å laste opp testresultat fås ved å kontakte Stefan 

Havnelid Johnsen i Norges Skiforbund på epost: 

stefan@skiforbundet.no  

 

Publikum  Arrangementet tillater ikke publikum grunnet risikovurdering i 

samsvar med nasjonale og lokale tiltak for å hindre spredning av 

koronavirus.  

 

Påmelding Forutsatt at nasjonale tiltak & restriksjoner ikke blir videreført 

etter 11. april vil gjennomføring skje med fulle klasser (140 per 

kjønn), i motsatt fall har Skiforbundet besluttet at arrangementet 

skal gjennomføres med 50 best rankete i hver disiplin – basert på 

påmelding.  

  

 Påmelding vil skje på følgende måte:  

 

1. påmelding  

Frist 10.04.2021, 23:59. Startkontigent vil i denne runden bli satt 

til kr 0,-. Påmelding skjer via www.minidrett.no/eventId#366067 

 

Etteranmelding er ikke tillatt grunnet situasjonen rundt 

koronaviruset.  

 

2. påmelding  

Basert på antallet som får starte vil aktuelle måtte melde seg på 

ytterligere en gang og da betale normal startkontigent.  

 

FIS lisens  Alle løpere skal ha underskrevet FIS – løpererklæring og ha FIS 

code nummer. 

 

Premiering  

Norgesmesterskap  I Norgesmesterskap premieres 1.-6. plass.  

 

  

mailto:stefan@skiforbundet.no
http://www.minidrett.no/


  

 

Premiering FIS-renn   Beløp i norske kroner 

                

Sr.   Jr.         

                                1.plass                 1500,-      1000,-                  

                                2.plass                 1000,-         750,-                     

                                3.plass                   750,-          600,-                     

 
Premieutdeling Enkel premieutdeling for topp 6 – gjelder NM  

 

Ingen premieutdeling for FIS, pengepremier overføres til 

bankkonto via VIPPS/overføring.  

 

Rennkontor   NB! Ikke rennkontor.  

 

Startnummer  Startnummer henges opp ute ved annonsert plass på lagledermøte 

hvor hver enkelt utøver henter sitt startnummer selv.  

 

Rennsekretær   Berit Lie, epost:  berit@oppdalvvs.no mobil: 951 84 792 

 

Lagledermøte Mandag 12. april  20.00-20.30 på TEAMS  

Øvrige dager   Som avtalt på lagledermøte dagen i forkant  

 

Påmelding til TEAMS lagledermøte, epost til 

StefanHavnelid.Johnsen@skiforbundet.no  

 

Tekniske data  Hovden Oppdal FIS homolog nr: 13721/10/20, SL  

 Hovden Oppdal FIS homolog nr: 13720/10/20, SSL 

 Hovden Oppdal FIS homolog nr: 13719/10/20, SuperG 

 Stølen Oppdal FIS homolog nr: 13690/10/20, SSL  

Stølen Oppdal FIS homolog nr: 13691/10/20, SL  
 

Arrangementsledelse Organisasjonsleder   Stein Kjartan Vik  
Rennleder    Olav Skjøtskift  
Smittevernskoordinator  Trygve Sande  

 
FIS TD     Arild Holm (NOR) 
 

Overnatting Med de erfaringer som ble gjort på Kvitfjell er det avgjørende at 

man har et strengt selvpålagt regime knyttet til overnatting og 

sosialisering under Norgesmesterskapet som samsvarer med 

hensikt og formål i nasjonale og lokale tiltak mot spredning av 

koronaviruset, samt at smittevernregimet som gjelder 

overnattingsstedet blir fulgt.  
 

Websider   http://alpint.oppdalil.no/  

Sosiale medier   https://www.facebook.com/oppdalalpin   

 

Organisasjonskomiteen ønsker alle deltakere og ledere velkommen til Oppdal! 
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