
INVITASJON
TIL MEDIA
Vi har gleden av å invitere pressen 
til NM på ski del 1, langrenn, på 
Gåsbu langrennsenter i Hamar,  
i perioden 11.-14. januar 2018.  
NM 2018 arrangeres av 
Vang Skiløperforening. GÅSBU

11.-14. januar
• HAMAR •
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Programmet ser slik ut:
Torsdag 11. januar
Kl. 09.30 Funksjonshemmede prolog
Kl. 10.30 Sprint klassisk prolog kvinner og menn
Kl. 11.45 Funksjonshemmede finaler (2 heat)
Kl. 12.20 Sprint klassisk finaler kvinner og menn 

Fredag 12. januar
Kl. 09.30 Funksjonshemmede sittende
Kl. 10.30 10 km fri teknikk kvinner 
 (også funksjons hemmede stående)
Kl. 12.45 15 km fri teknikk menn 
 (også funksjons hemmede stående)

Lørdag 13. januar
Kl. 10.45 15 km (7,5+7,5 km) skiathlon kvinner
Kl. 12.30 30 km (15+15km) skiathlon menn

Søndag 14. januar
Kl. 10.15 Stafett 3x10 km KFF menn
Kl. 13.00 Stafett 3x5 km KFF kvinner

Akkreditering
Ønske om presseakkreditering sendes til følgende e-post-
adresse: skinm2018@gmail.com så snart som mulig og senest 
2. januar. Vi ber om at henvendelsene inneholder følgende 
informasjon for samtlige akkrediterte: 
• For- og etternavn
• navn på medium
• telefonnummer
• e-postadresse
• behov for særskilt fotoakkreditering

Fasiliteter
Pressesenteret ligger i et nytt tilbygg til Vang Skiløperforenings 
klubbhus, sentralt plassert på stadion. Gåsbu har trådløst nett-
verk med stor kapasitet.
Det vil være tilbud om enkel servering i pressesenteret.  
Serveringstelt med salg av varm mat ligger like ved. 
Pressesenteret åpner onsdag.

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

Idrettsglede for alle
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Overnatting
Det er ikke reserverte hotellrom for pressen, men vi anbefaler 
Quality Hotel Astoria eller First Hotel Victoria i Hamar.  
Skiforbundet og NRK legger beslag på Scandic Hotell, Hamar, 
mens aktive og ledere bor på Scandic Ringsaker Hotell (Olrud).  
For andre overnattingsalternativer henviser vi til bred oversikt 
på http://www.hamarregionen.no/ eller på arrangementets 
nettside: https://www.skiforbundet.no/nm2018/overnatting/

Har du spørsmål ang. overnatting, ta kontakt med Gudbrand 
Skraastad, 900 44 259, skraastad@outlook.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 på Skraastad Gård 
under NM, med muligheter for transport til og fra Hamar  
sentrum. Vi kommer tilbake til tidspunkt. 

Ytterligere informasjon
Vi oppfordrer alle til å søke informasjon på www.skinm2018.no. 
Her finner du blant annet kontaktliste med telefonnummer til 
nøkkelpersoner i arrangementskomiteen. 
Følg dessuten forberedelsene på NMs Facebook-side:
https://www.facebook.com/SKINM2018/
For redaksjonelt forhåndsstoff om NM-forberedelsene, kontakt 
organisasjonskomiteens leder, Gudbrand Skraastad, på telefon 
900 44 259 eller e-post: skraastad@outlook.com. 

Idrettsglede for alle

Følg oss på skinm2018.no eller på facebook.com/skinm2018

VELKOMMEN TIL GÅSBU!

 Roar Jødahl)      Claes-Tommy Herland   .
 pressesjef, NM 2018 del 1    medieansvarlig, NSF
 roarj@live.no      herland@skiforbundet.no
 tlf: 970 71 404      tlf: 928 27 283


