Innbydelse til

Nordnorsk mesterskap i orientering 2016
19.21. august
Harstad, Troms

PROGRAM
Fredag 19. august:
Klokken 18:00 Sprint
Lørdag 20. august:
Klokken 11:00 Langdistanse
Kveld 18:00 Bankett
Søndag 21. august:
Klokken 10:00 Stafett

Løpsprogram
Fredag 19. august: NNM Sprint
Arena:

Seaworkshallen merket fra Harstadbotn på RV 83 sør for sentrum.
GPS koordinater: 6
8.80439º N, 16.53335º Ø/ 68° 48′ 15.8″N, 16° 32′ 0.1″Ø
Kartlink

Kart:

Eineberget. Målestokk 1:4000, ekvidistanse 2 m, utgitt 2016.

Terreng:

Hovedsakelig gateløping med innslag av park og område med
idrettsanlegg.

Løypelegger:

Siri Eidnes

Løpsledere:

Trine Alsos:
Natalie Lerdahl:

Parkering:

Ved Hålogalandshallen (ligger rett ved Seaworkshallen).

Offentlig transport:

Gangavstand fra sentrum (1 km) og ocamp (2 km).
Hurtigbåt nordfra til sentrum Flybuss fra Evenes til sentrum

Første start:

Kl 18.00, Nåpen fra kl 17.00.

Klasseinndeling:

Mesterskapsklasser:
D/H21, H1720, H40
D1720, H1516, D40, H50
D1516, D50, H60
D60, H70
D/H 1314
D70, D80, H80

2,8 km
2,5 km
2,3 km
1,8 km
1,6 km
1,3 km

Øvrige klasser
D/H17C
D/H1112, D/H1316N
D/H 10

1,6 km
1,1 km
1,1 km

trinealsos@gmail.com,
mobil +47 95233440
natalie.lerdahl@gmail.com
, mobil +47 41344780

Direkteklasser
Nåpen
Direkte A
Direkte C
Endelige løypelengder oppgis i PM


1,1 km
2,3 km
1,6 km

Vask:

Garderobe og dusj i Harstadhallen (like ved Seaworkshallen)

Premieutdeling:

På banketten lørdag

Piggskoforbud:

Det er piggskoforbud på sprinten.

Lørdag 20. august: NNM Langdistanse
Arena:

Folkeparken
. Merket fra Harstadbotn på RV 83 sør for sentrum.
GPS koordinater: 6
8.79495º N, 16.51041º Ø/ 68° 47′ 41.8″N, 16° 30′ 37.5″Ø

Kart:

Utsnitt av kartene Svartdalsåsen og Folkeparken.
Målestokk
1:10.000
, ekvidistanse 5 m,
sist revidert 2016.
Mest sannsynlig blir det 1:10.000 også i det lengste løypene, da
mindre målestokk vil gi for dårlig lesbarhet.

Terreng:

Grovkupert, god løpbarhet.

Løypeleggere:

Bjørn Harald Berg

Løpsledere:

Trine Alsos: trinealsos@gmail.com,
mobil +47 95233440
Natalie Lerdahl:
natalie.lerdahl@gmail.com
, mobil +47 41344780

Parkering:

Folkeparken, nedre parkering. 200m til samlingsplass.

Offentlig transport:

Gangavstand fra sentrum (2 km) og ocamp (2 km).
Hurtigbåt nordfra til sentrum Flybuss fra Evenes til sentrum

Første start:

Kl 11.00. Nåpen fra kl 10.00.

Klasseinndeling:

Mesterskapsklasser:
H21
D21, H1720, H40
D1720, D40, H1516,H50
D1516,D50,H60
D/H1314, D60, H70
D70, D80, H80

10,1 km
7,1 km
5,9 km
4,3 km
3,0 km
2,6 km

Øvrige klasser
H17AK
D17AK
D/H1316C, D/H17C
D/H1316N, D/H17N
D/H1112
D/H10, D/H1112N

5,9 km
4,3 km
2,6 km
2,6 km
2,3 km
2,3 km

Direkteklasser
Nåpen
Direkte A
Direkte C

1,4 km
5,9 km
2,6 km

Endelige løypelengder oppgis i PM
Maksimaltid:

Maksimaltiden for godkjent løp er 180 minutt

Vask:

Våtklutmetoden eller dusj i Seljestadhallen ved ocamp

Premieutdeling:

På banketten lørdag

Søndag 21. august: NNM stafett
Arena:

Folkeparken
. Merket fra Harstadbotn på RV 83 sør for sentrum.
GPS koordinater: 6
8.79495º N, 16.51041º Ø/ 68° 47′ 41.8″N, 16° 30′ 37.5″Ø

Kart:

Utsnitt av kartene Folkeparken og Svartdalsåsen.
Målestokk 1:10.000, ekvidistanse 5 m, s
ist revidert 2016.

Terreng:

Stifylt og lettløpt, noe kuperte områder i de lengste løypene.

Løypelegger:

Ingvild Osdal

Løpsledere:

Trine Alsos 
trinealsos@gmail.commobil +47 952 33440
Natalie Lerdahl: n
atalie.lerdahl@gmail.com
, mobil +47 41344780

Parkering:

Folkeparken, nedre parkering. 200m til samlingsplass.

Offentlig transport:

Gangavstand fra sentrum (2 km) og ocamp (2 km).
Hurtigbåt nordfra til sentrum Flybuss fra Evenes til sentrum

Første start:

Kl 10.00, Nåpen fra kl 09.00.

Klasseinndeling:

Mesterskapsklasser:
D 1316:
2 x 2,1 km
H 1316:
2 x 2,5 km
D 15:
3 x 3,7 km
H 15:
3 x 4,6 km
D 150: 3,1 + 2,1 + 3,1 km
H 150: 4,1 + 3,1 + 3,5 km
Øvrige stafettklasser:
Mix:
3 + 2 + 3,5 km
(Løpere av ulik kjønn og alder og fra ulike idrettslag
kan danne stafettlag i mixklassen)
Øvrige løpstilbud:
N åpen:
1,8 km
D1112,H 1112:
2 km
D 10, H10:
2 km
Direkte A:
4 km
Direkte C:
2 km
Endelige løypelengder oppgis i PM


Vask:

Våtklutmetoden

Premieutdeling:

På samlingsplass umiddelbart etter løpet

Lagoppstilling:

Leveres til løpskontor eller gjennom Eventor innen
lørdag 20.08.15, k
l. 15.00

Felles informasjon for alle løpene
Kontrollør/TD
:
Det har ikke lyktes Troms okrets å skaffe kontrollør til arrangementet. Vi vil

bruke Jan Løvlund/Gunnar Kvaal til kontroll av det formelle med mesterskapet (innbydelse
etc.) mens kontroll av løyper vil skje med interne krefter.
Påmelding
:
Påmelding til alle løpene gjøres gjennom Eventor i
nnen 8. august kl 23.59.
Påmeldingsavgift kr 100, for løpere t.o.m 16 år og kr 200, for løpere fra 17 år og oppover.
Stafett kr 600, per lag i D/H15 og D/H 150. Kr. 200, per lag i D/H 1316. Direkteklasser alle
dager: kr 100,
Etteranmelding innen 15. august kl 23.59 mot 50% tillegg.Også dette gjennom Eventor. Det
kreves ikke etteranmeldingstillegg for løpere t.o.m. 12 år, samt D/H 1316N.
Klubbene faktureres etterskuddsvis
Eventuelle utenlandske deltakere må betale påmeldingsavgiften på forhånd. Betales ved
uthenting av lagspose eller til konto 4730.05.78469.
Påmelding til Nåpen, A direkte og C direkte kan også gjøres på arena fram til en time før
første ordinære start.
Kartkvalitet:
God kartkvalitet. Etter søknad til kartutvalget i NOF har Harstad olag fått godkjenning for å
skrive ut løpskartene til NNM på olagets autoriserte skriver.
Brikkeleie:
Tidtaking med EKTbrikke. Brikkenummer oppgis ved påmelding i Eventor. Det er mulig å
leie brikke for kr 50, per løp. Hvis brikke ikke er lagt inn ved påmelding i Eventor tildeles
leiebrikke. Mistet brikke erstattes av den som leier.
Barneparkering/småtroll
Det blir tilbud om barneparkering og småtrollløype på alle løpene. Småtroll kr 30,
Kafè/salg:
På samlingsplass blir det salg av mat og drikke på alle løpene.
Premiering:
Premiering for fredag og lørdag skjer under banketten lørdag. Premieringen starter ca kl
19:30. Søndag er det premiering på samlingsplass umiddelbart etter løpet.
Premieringen blir i henhold til regelverk for NNM:
Medaljer (gull, sølv, bronse) utdeles i alle mesterskapsklasser (13 år+). Full premiering t.o.m.
16 år. 1/3 av antall startende premieres i junior og senior klasser (1720 og 21) og i D/H 15
på stafett. Kun premie til vinner i øvrige klasser. Noen trekkepremier blir det også.
Sperring av løpsområde
Det blir ingen sperring av løpsområde, men løperne anmodes om å ikke bruke terrenget til
trening når postene er satt ut i skogen, dvs siste uka før løpet.
Bankett
Lørdag inviterer vi til bankett og premieutdeling kl. 18.00 i aulaen på Seljestad
Ungdomsskole (på ocamp).
Pris: kr. 220, for voksne og for barn t.o.m. 16 år kr. 110,. Barn under 4 år er gratis.

Påmelding: På skjema 
http://turl.no/152t
(nås også fra nettsiden 
www.onnm.no
) innen
ordinær påmeldingsfrist 8. august Betales inn på konto 4730.05.78469 innen 15. august og
merkes med navn og klubb..
De som kun skal overvære premieutdelingen kommer gratis inn etter middagen, og har
mulighet til å kjøpe seg kaffe for kr. 20,.
Premieutdelingen blir startet ca kl 19.30, når middagen er ferdig.

Overnatting:
Mulighet for overnatting på Seljestad ungdomsskole på medbrakt underlag og sovepose.
Skolen ligger i gangavstand til arena alle dager. Det er matbutikk rett over veien, og dusj i
Seljestadhallen like ved, etter løpet lørdag. Hund/dyr er ikke tillatt inne på skolen. Pris kr
100, per natt per person. Betales inn på konto 4730.05.78469 innen 15. august og merkes
med navn og klubb.
Bestilling av overnatting: 
http://turl.no/152u
innen ordinær påmeldingsfrist 8. august. (

nås
også fra nettsiden 
www.onnm.no
)
Spørsmål om overnatting sendes til: oystein.wergeland@gmail.com

Andre overnattingsmuligheter:
Harstad Camping (
http://www.harstadcamping.no/
)
Clarion Collection Hotel Arcticus
https://www.nordicchoicehotels.no/clarion/clarioncollectionhotelarcticus/
Thon Hotel Harstad (
http://www.thonhotels.no/harstad
/)
Scandic Harstad (
http://www.scandichotels.no/Hotels/Norge/Harstad/
)
Tjeldsundbroa Kro & Hotell. (
http://www.tkh.no/
)
Gullhaugen pensjonat (
http://gullhaugenkp.no/http://gullhaugenkp.no/
)
NB! Det kan lønne seg å være tidlig ute med bestilling da det denne helga også arrangeres
festivalen «Bakgården» i Harstad.

Betaling av overnatting og bankett:
Betales inn på konto 4730.05.78469 innen 15. august og merkes med navn og klubb
.
Hjemmeside og facebook:
Følg med på NNMs hjemmeside 
www.onnm.no
for oppdateringer og nyheter. Følg oss
gjerne også på 
NNMs facebookside
med varsel om nyheter. Her kan du også skrive
spørsmål og andre meldinger til oss.

Vel møtt !

