Nordnorsk mesterskap langrenn
Alta 17.-20.mars 2016
Til skiklubbene i Nordland, Troms og Finnmark skikrets
Hei skivenner i nord!
Skialliansen i Alta (Alta IF, ASSL og BUL) har gleden av å invitere dere til Nordnorsk mesterskap i
langrenn i Alta den 18.-2O. mars 2016.
Arrangementet vil foregå på Kaiskuru skistadion. Kjøretid fra sentrum med hoteller og skoler er ca
10min.
Vi tilbyr både skoleovernatting og hotellovernatting. For skoleovernatting tilbys en pakke med
overnatting 17.-20. mars med fullpensjon til kr 1100. Overnatting skjer på Komsa skole, Alta
ungdomsskole og Sandfallet ungdomsskole. Alle skolene ligger sentralt i Alta. Nærmere info om
bestilling finner du på innbydelse.
Hotellovernatting skjer på Thon hotellene i Alta og på Scandic. Det er sendt egen info om dette.
Påmelding til NNM 2015 skjer via Skiforbundet sine nettsider i terminliste for de individuelle
distansene innen 13.mars 2015, klubbvis for stafetten.
På vår hjemmeside : NNM2016.skialliansenalta.no finner dere linker til påmelding og bestilling av
overnatting, samt kontaktinfo. Dere kan også følge oss på facebook på
https://www.facebook.com/nnm2016
hvor vi oppdaterer med nyheter og bilder fra arenaen.
Kontakt oss på epost: nnm2016alta@gmail.com eller på en av adressene nedenfor.
Leder hovedkomite:
Rennleder:

Per.hindenes@kraftlaget.no
tine.klevstad@ffk.no

Velkommen til årets skifest i nord! Vi gleder oss.
Sportslig hilsen, for styret i NNM 2016

Per Hindenes
Leder hovedkomiteen

Nordnorsk mesterskap langrenn
Alta 17.-20.mars 2016
Innbydelse til Nord norsk mesterskap i langrenn
Alta 17.-20. mars 2016
Skialliansen i Alta - Alta IF, Bossekop UL, og Alta skiskytterlag - inviterer til Nord Norsk mesterskap
for aldersbestemt fra 13 år, juniorer, seniorer og veteraner i ALTA 17.-20. mars 2016.
All oppdatert informasjon finner du her på vår hjemmeside: www.NNM2016.skialliansenalta.no

Arena
Arrangementet avholdes ved Kaiskuru skistadion, ca 4 km fra Alta sentrum. Skistadion er skiltet fra E6
Kronstad. På Kaiskuru nærmiljøsenter like inntil skiløypene vil det være kafe, garderober, rennkontor.

Rennprogram
Torsdag 17.mars
Offisiell trening i konkurransetraseene i Kaiskuru skianlegg kl 10:00-20:00. Både fristil- og
klassisktraseene vil være merket. Traseene vil være klargjort for både klassisk- og fristilteknikk.

Fredag 18.mars
Korte distanser. Fristil.
Lørdag 19.mars
Fellesstart. Klassisk
Søndag 20.mars
Stafett
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Distanseoversikt:
Klasse:

FREDAG 18.mars:
Korte distanser
Fristil

LØRDAG 19.mars
Klassisk
fellesstart

13 år jenter
13 år gutter
14 år jenter
14 år gutter
15 år jenter
15 år gutter
16 år jenter
16 år gutter
17 år kvinner
17 år gutter
18 år kvinner
18 år gutter
19/20 år kvinner
19/20 år gutter
Senior kvinner
Senior menn
Veteran kvinner
Veteran menn
Åpen klasse
FH

2 km
2 km
2 km
2 km
3 km
3 km
3 km
3 km
5 km
7,5 km
5 km
7,5 km
5 km
7,5 km
5 km
7,5 km
3 km
7,5 km
3 km
Avtales med
rennleder
Avtales med
rennelder

4 km
4 km
4 km
4 km
5 km
7,5 km
7,5 km
7,5 km
10 km
15 km
10 km
15 km
15 km
20 km
15 km
30 km
10 km
20 km
4 km
Avtales med
rennleder
Avtales med
rennleder

UH

SØNDAG 20.mars:
STAFETT

Klasse 13-16 år:
3x3 km (K-K-F),
max alder 45 år

Sprintstafett 2x3x1,5 km
En klasse for junior damer
og en klasse for junior
herrer
Fri teknikk
Sprintstafett 2x3x1,5 km
Fri teknikk
senior

FH: Distanse avtales med rennleder Tine Klevstad (mobil 95101944) – i samråd med Skiforbundet
v/Anne Ragnhild Kroken. Utøverne starter sammen med sin aldersgruppe.
UH: Distanse og starttidspunkt avtales med rennleder Tine Klevstad (mobil 95101944).
Merknader:
Det er også åpent for mix-lag i stafetten. Samme regel for alder (max 45 år) gjelder. Mix-lag må
betale startkontingent, og premieres i egen klasse. Disse starter bak klubblagene. Lag som trekker
seg fra stafetten kan overføres til mix-lag uten å betale ny startkontingent. Mix-lag kan ikke bli nordnorsk mestere.
Jenter kan gå på guttelag i stafett.
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Startfeltet er seedet etter resultat fra NNM 2015. Alle 1.lag blir imidlertid prioritert før beste 2.lag.
Starttidene for alle konkurranser og klasser legges ut på arrangementets hjemmeside når det er klart.
FIS-renn: fredagens og lørdagens renn er FIS-renn.

Påmelding:
Påmelding via Min Idrett med frist 8.mars kl 23.59.
Merk at utøver må melde seg på både fredagens og lørdagens distanse. Utøvere registrerer EMITbrikke i Min Idrett. Dersom det mangler må utøveren leie brikke av arrangør. Leie betales ved
henting av startnummer.

Påmeldingsfrist er 8.mars kl 23.59
Klubben melder på korrekt antall gutte- og jentelag via Sportsadmin. Endring av lagoppstilling vil
kunne gjøres inntil kl 16 lørdag 19/3.
Nærmere info om påmelding løpere vil bli gitt på lagledermøtet.
All påmelding må være betalt før den blir registrert.

Innkvartering og bevertning
Det er flere innkvarteringsmuligheter i Alta:
-

Thon Hotell Alta
Scandic Alta

Disse må kontaktes direkte av klubbene. Klubbene har mottatt egen info.
Arrangøren tilbyr innkvartering og bevertning på skole.
Vi har tre skoler til rådighet; Komsa skole, Sandfallet ungdomsskole og Alta ungdomsskole som alle
ligger i sentrumsområde ca 4 km fra Kaiskuru.
Alle måltider (frokost, lunsjmatpakke, middag og kveldsmat) serveres på Alta ungdomsskole. Det
utleveres matarmbånd for arrangementet. Innsjekking fra kl 16 torsdag 17.mars.
Priser innkvartering skole inkludert bespisning: Kr 1100 pr person.
Madrasser kan leveres mot et tillegg på kr 100.
Bestilling av overnatting: Individuelt via Min Idrett
Evt
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Epost: NNMalta2016@gmail.com
Overnatting på skoler betales før ankomst.

Garderober
Vi ønsker at de fleste bruker garderober/dusj der de bor. Skolene har gode garderobeforhold. I
tillegg er det også garderobeanlegg på Kaiskuru nærmijøsenter.
Smøreboder
Vi leier ut smøreplass i smøretelt på skistadion. Det vil ikke være smøremulighet inne på skolene. Vi
leier ut noen parkeringsplasser for henger.
Bestilles klubbvis via epost: nnmalta2016@gmail.com
Transport:
I utgangspunktet setter vi ikke opp shuttle transport til/fra stadion da vi trur klubbene finner
transportløsning selv. Men ved stor etterspørsel vil vi vurdere dette. Informasjon om dette kommer
på hjemmesiden.
Løypekart
Løypekart publiseres på vår hjemmeside www.nnm2016.skialliansenalta.no 1.februar 2016.

Lagledermøter
Torsdag 17.mars kl 19
Fredag 18.mars kl 19 (omhandler også stafetten)
Begge lagledermøtene arrangeres på Kaiskuru nærmiljøsenter i gymsalen.
Referat legges ut på hjemmesiden rett i etterkant av møtene.
Premieutdeling
Det vil være blomsterseremoni på stadion for de tre første plassene i alle klasser kort tid etter
målgang.
Premieutdelingen for korte distanser fredag og fellesstart lørdag: Alta kultursal ved Det arktiske
universitet lørdag kl 17. Premieutdeling er to-delt, og inndelingen gjøres kjent på hjemmesiden.
Finnmark skikrets har 100 års jubileum i 2016. Dette markeres under premieutdelingen lørdag.
Premieutdeling stafett søndag finner sted på Kaiskuru skistadion/nærmiljøsenteret fortløpende.
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