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NM del 2 for senior og NC for junior 

Harstad 26.-29. mars 2015 

 

NM del II for senior og NC og NC-finale for junior går av stabelen i Harstad 26.-29. mars 2015. Det er 

klubbene Medkila Skilag og IF Kilkameratene som står som arrangører. 

Konkurransen avholdes på IF Kilkam sin skistadion i Kilbotn, 13 km sør for Harstad sentrum.  

Besøk NM i Harstad sin offisielle hjemmeside http://www.skiforbundet.no/nmharstad/ 

På søndagens NC finaler deltar de som er blandt de 30/50 beste i hhv K/M, i hver klasse. Pr i dag er 

disse klubbene påmeldt Fauske IL, Melbo IL, Sortland & O skiklubb, Innstrandens IL , Kabelvåg og 

Svolvær Ski. 

NB! Etter renn nr. 9 fredag 27. mars lages nye poenglister. Renn nr. 9 teller dermed fullt ut i cupen 

(strykes ikke).  

Dersom noen løpere gjennom gode resultater i renn nr. 9 har klart å komme blant de 30/50 beste på 

poenglista, får også disse starte i finalen, i tillegg til de som allerede er kvalifisert. Disse ”ekstra” 

kvalifiserte blir etteranmeldt til finalen (men kan slippe å betale dobbelt startkontingent). 

 

Overnatting 

Overnattingen er ulik og noen har ordnet med privat, andre hotell og camping. Selv bor jeg privat, 

men vil være tilgjengelig på telefon hele tiden om det skulle være noen spørsmål. Flott om dere 

sender en e-post om hvor dere skal bo, slik at jeg får en oversikt på dette. Skulle det være noen som 

ikke har plass å bo, si i fra snarest!  

 

Lagledermøte – hvordan videreformidle informasjon?   

Lagledermøte for torsdag, fredag og lørdag er på onsdag kl 18:00 på Scandic Harstad, Grandsalen. Jeg 

vil delta på dette – hvordan tenker dere det vil være best å få videreformidlet informasjonen nå som 

vi bor spredt? 

Lagledermøte for søndagen er på fredag kl 18:00, Scandic Harstad. 

Startnummer blir delt ut kretsvis og hentes på hotellet i forbindelse med lagledermøtene.  

Bortkomne startnummer belastes vedkommende skikrets med kr 300,- pr. nr. 

 

Parkering 

I Kilbotn finnes det ca 200 parkeringsplasser ved arenaen. Hver smørebod får disponere to 

parkeringsplasser. 

Pris pr dag er kroner 50,- som betales kontant til parkeringsvakt. Parkering innkreves fredag til 

søndag. 

http://www.skiforbundet.no/nmharstad/
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Garderober/Dusj  

Det er begrenset tilgang på garderober/dusj på skiarena. Dusjing bør helst skje på 

hotellet/overnattingssted. Annet behov meldes til sekretariatet.  

Det blir ved behov satt opp løpertelt, og oppvarmet kafetelt med plass til over 200 personer i Kilbotn. 

 

Program 

Onsdag 25/3: 

0900 - Løyper og testområdet er klar til bruk med best mulig forhold. Alle skilter oppe. 

1000 - 1800: Trening i løypene. 

 

Torsdag 26/3: 

0945 - Offisiell åpning ved varaordfører i Harstad 

1000 - NM lagsprint fristil, semifinaler, kvinner og menn 

1300 - NM lagsprint fristil, finaler kvinner 

1330 - Premieseremoni for de 6 beste lag i dameklassen i målområdet 

1345 - NM lagsprint fristil, finaler menn 

1415 - Premieseremoni for de 6 beste lag i herreklassen i målområdet 

1500 - 1800: Trening i løypene 

1730 - Gratis Foredrag med Kjetil Andre Aamodt og Åge Skinstad i Harstad Kulturhus 

 

Fredag 27/3: 

1000 - NM 5 KM klassisk kvinner senior «åpent for junior» 

           Premieseremoni NM 5 KM klassisk kvinner senior, U23 cup og U23 msk 

1200 - NM 10 KM klassisk herrer senior «åpent for junior» 

           Premieseremoni NM 10 KM klassisk herrer senior, U23 cup og U23 msk 

1500 - 1800: Trening i løypene 

 

Lørdag 28/3: 

1000 - NM 30 KM klassisk kvinner senior enkeltstart 

1200 - Premieseremoni 6 beste NM 30 KM klassisk kvinner senior, U23 cup og U23 msk 
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1230 - NM 50 KM klassisk menn senior enkeltstart 

1530 - Premieseremoni 6 beste NM 50 KM klassisk menn senior, U23 cup og U23 msk 

1600 - 1800: Trening i løypene 

 

Søndag 29/3: 

0900 - Statoil NC finale Kvinner 18 år - skiathlon (3,75 + 3,75) 

0905 - Statoil NC finale Kvinner 17 år – skiathlon (3,75 + 3,75) 

0945 - Premieseremoni 6 beste i Kvinner 18 og Kvinner 17 

1000 - Statoil NC finale Menn 17 år - skiathlon (5 + 5) 

1005 - Statoil NC finale Kvinner 19/20 år - skiathlon (5 + 5) 

1050 - Premieseremoni 6 beste i menn 17 og kvinner 19/20 

1100 - Statoil NC finale Menn 18 år - skiathlon (5 + 5) 

1145 - Premieseremoni 6 beste i menn 18 

1200 - Statoil NC finale Menn 19/20 år – skiathlon (2*5 + 2*5) 

1315 - Premieseremoni 6 beste i menn 19/20 

 

 

Husk å videresende informasjon til de øvrige reisende/ledere som skal nedover.   

Send gjerne svar på denne mailen med kontaktinformasjon (navn, telefonnummer), hvordan utøvere 

dere reiser med, og bosted under helgas arrangement. 

Skulle det være noen spørsmål, må dere ikke nøle med å kontakte meg   

Ser frem til helgen. Kjør pent!  

 

Med vennlig hilsen  

Ane Marie Johnsen  

 

Tlf 96 01 53 61 

 

 

 


