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VINTERUNIVERSIADEN 2015 
 
 
Velkommen som deltaker for Team Norway i Vinteruniversiaden  2015!   

 
 
Universiaden har en unik evne til å samle studenter fra hele verden som bringer 
med seg konkurranseinstinkt, mot og kameratskap.  
 
Vi håper dette arrangementet gir deg smaken på toppidrett, og viljen til å 
kombinere det med studier og ikke minst gir deg en studentidrettsopplevelse du 
sent vil glemme!  
 
Vi i Norges Studentidrettsforbund er stolt over å ha deg med i årets tropp. Under 
Universiaden vil den norske troppen bestå av 36 utøvere, 14 i støtteapparatet og 
4 fysioterapeuter. Den norske troppen er mangfoldig og variert og skal 
konkurrere i 6 ulike idretter, henholdsvis alpint, kunstløp og curling i Granada og 
langrenn, skiskyting, og hopp i Slovakia. Vi er større enn noen gang og det er 
gledelig å se den positive effekten dere skaper ved å delta, og spre budskapet om 
Universiaden.  
 
NSI er den organisasjonen som har rett og myndighet til å delta med utøvere i 
Universiaden. Dere representerer altså i dette arrangementet ikke bare eget 
særforbund, men primært NSI og Norge som utøvere. Det forventes at de rent 
idrettstekniske sidene ved deltakelsen ivaretas av dere som utøvere, trenere og 
ledere, der vi  i det sentrale støtteapparatet kommer til å bidra på det 
organisatoriske plan og vil fungere som kontaktpersoner mot arrangøren. Det 
forventes i tillegg at dere følger de etiske retningslinjer satt av NIF for 
internasjonal representasjon.  
 
Over 2500 deltakere fra 60 land skal konkurrere om 250 medaljer i 12 ulike 
idretter. Og vi håper vi biter godt fra oss i 6 av dem!  
 
Vi gleder oss!  
 
 
Sportslig hilsen 
 
Marius H. Johannessen og Nora Sperre Vangsnes, Granada  
Yngvild Schei og Jens Sveen Frogner, Strebske Pleso/ Osrblie 
 
 
Norges Studentidrettsforbund 
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VELKOMMEN TIL SPANIA 
 
Spania (spansk: España), offisielt Kongeriket 
Spania (spansk: Reino de España) er et land på 
Den iberiske halvøy i Sør-Europa. Landet 
grenser i nord mot Andorra og Frankrike, i sør 
mot Gibraltar og Middelhavet, og i vest mot 
Portugal. Spanias hovedstad er Madrid. Det 
høyeste fjellet i Spania er det vulkanske Teide (3 717 moh.), som ligger på 
Tenerife. Det spanske kongedømmet omfatter også øygruppen Balearene (bl.a. 
Menorca, Mallorca og Ibiza (Eivissa) i Middelhavet), Kanariøyene (i 
Atlanterhavet) og La Isla Perejil (i Middelhavet). Byene Ceuta og Melilla er 
eksklaver som grenser mot Marokko. Spania har også suverenitet over eksklaven 
Llívia som tilhører Catalonia, men som ligger omsluttet av Frankrike, øst for 
Andorra. 
 
Største byer Madrid 3 233 530 innbyggere 

Barcelona 1 620 940 innbyggere 
Valencia 797 030 innbyggere 
Zaragoza 697 625 innbyggere 
Malaga 567 433 innbyggere 
 

 

Språk Spansk 
Folketall 47 370 542  
Myntenhet Euro. 1 Euro er ca 8,2 kroner.   

 
Betaling Vanlig VISA-kort fungerer i butikker, dagåpne 

restauranter og minibanker, men vi anbefaler å ta ut 
penger og bruke kontanter for sikkerhetsskyld. 
 

Styresett Monarki 
Konge: Felipe VI 
 

Nyttige råd til 
reisende 

De fleste steder i Spania er det vanlig med siesta - en 
pause midt på dagen. Butikker holder normalt da stengt 
mellom kl. 1400 – kl. 1700, men lukker ikke endelig for 
dagen før kl. 2100. 
 
Spanjolene spiser sen middag, gjerne først kl. 2200. De 
fleste gjester på restaurantene kommer i denne tiden. 
Mange restauranter holder stengt mellom kl. 1600 og kl. 
2000. Det er ingen krav om tips på spisesteder, men det 
er vanlig å gi mellom 5 – 15% av regningen likevel – 
avhengig av hvor god service man har fått. 
 

 Tapas i Spania er utmerket og absolutt verdt å prøve før 
man drar hjem.  
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Helseforhold og 
mathygiene 

Det er ikke farlig å drikke vann fra springen, men det 
inneholder store mengder fluor, og smaker ikke godt. 
Men det er helt greit å pusse tenner osv. i springvannet. 
Kjøp ellers vann på flasker.  

Apotek er åpne fra 09:30-13:30 og 16:30-20:00 

Nødnummer: 112 

Kriminalitet Spania er generelt sett et trygt land å besøke for turister. 
Som i de fleste andre land bør man som turist unngå å 
bære på seg mye kontanter, og ta godt vare på sine 
eiendeler som vesker, mobil, lommebok og kamera. På 
overfylte steder som f.eks. stranden, offentlige 
transportmidler eller kjøpesentre bør man være ekstra 
påpasselig med hensyn til lommetyver. 
 

Granada 

Granada er en by i det sørlige Spania, med en befolkning på ca. 241 000 
innbyggere. Byen er hovedstad i provinsen Granada. Den er særlig kjent for 
slottet Alhambra fra da maurerne styrte denne delen av Spania. Festningen står i 
dag på UNESCOs verdensarvliste og er en av landets største turistattraksjoner. 

Universitetet i Granada, som ble grunnlagt i 1531 av den tysk-romerske keiser 
Karl V, er et av de fremste i Spania. 

 
Værforhold Granada har et kontinentalt middelhavsklima med tørre 

varme somre og kjølige vintre. Det faller mest nedbør i 
desember måned, og minst i juli og august. Varmeste 
måned er juli med en gjennomsnittstemperatur på 
min./max. +24/+34 grader C. Kaldest er det i januar, da 
byen har en gjennomsnittstemperatur på min./max. 
+6/+13 grader C. 
 
I høyden i Sierra Nevada ligger temperaturen på 
min/maks -8 / +0 grader C.  
 
Sjekk også http://www.snow-
forecast.com/resorts/Sierra-Nevada/6day/mid 
 

Tidsforskjell Ingen 
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Reise 

 
Vaksinasjon 
 
Det er ingen krav til vaksinasjon ved reise til Spania, men det anbefales å ha en 
oppdatert difteri/stivkrampevaksine, samt en hepatitt B vaksine.  
 
 
Ankomst og avreise 
 
Offisiell ankomstflyplass er Granada flyplass og Malaga flyplass. Ved ankomst 
andre steder vil de påløpe en ekstrakostnad ut fra hvilken flyplass man lander 
ved. Ta kontakt dersom det skulle bli aktuelt. Flybilletter bestiller man på 
egenhånd.  

Etter å ha passert tollen, vil du bli tatt i mot av arrangørens frivillige.  De vil følge 
deg til transportområdet og guide deg på riktig buss som ifølge nåværende plan 
tar deg først til hotellet deretter til Granada Congress and Exhibition Center for 
akkreditering.  

Ved ankomst på akkrediteringssenteret møter dere NSI-personell som gir dere 
all informasjon dere trenger ved ankomst. Her skriver dere i tillegg under på et 
papir som sier at du selv står ansvarlig for det rommet du bor på og må dekke 
eventuelle skader/mangler. Før avreise blir rommet sjekket og klarert. Arrangør 
vil koordinere bussshuttle fra hotell og tilbake til flyplassen når dere har avreise.   

Akkreditering 
 
Foreløpig er det følgende som gjelder:  
 
Ved ankomst i Granada er det viktig at dere har samlet sammen pass og leverer 
det til personen fra NSI som møter dere. Passene er nødvendige for å sørge for 
den riktige akkrediteringen deres. Ved ankomst vil dere motta et midlertidig 
akkrediteringsbevis som gir dere adgang til hotell, kost og transport. Dette kortet 
vil ikke gi tilgang til de offisielle treningene eller konkurranse.  Dagen etter 
ankomst, eller kveldstid på ankomstdag leveres passene inn og dere vil da få 
akkrediteringen og også full tilgang til arenaer og trening. Denne prosedyren kan 
endres dersom de godtar kopier av pass, da vil dere få deres originale 
akkreditering ved ankomst.  
 
Dere har gratis adgang på alle offentlige transportmidler i området.   
 
Dersom dere mister akkrediteringen må dere betale en avgift på 20 € og få 
printet ny akkreditering ved Granada Congress and Exhibition Center.  
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Deltaker og opphold 

 
Universiadens bofasiliteter  består av 13 hotell i Granada sentrum. 
 
Måltider Man må spise på sine respektive hotell. Hvis man ønsker å 

spise utenfor de oppsatte tidene gjøres det etter avtale med 
hotellet. Hvis man ikke er tilstede ved lunsj kan det bestilles 
dagen i forveien før 15:00 slik at dere får med dere lunsjpakke 
når dere drar på morgenen.  
Lunch og middag blir buffet eller bordservice. Salat- og 
grønnsaksbuffet blir satt frem ved begge tilfeller.  
 
06.00 – 10.00: Frokost 
12.30 – 15.30: Lunsj 
19.30 – 22.00: Middag 
 
På arena har dere tilgang på appelsiner, mandariner, epler og 
bananer, samt vann, te, kaffe og frukt juice.  
 

Rom Utøverne bor hovedsakelig på dobbelt- og trippelrom, men det 
kan være tilfeller hvor man blir innlosjert i store rom hvor det 
er plass til 4 stk. Det er ikke avklart hva slags internettilgang 
hvert enkelt hotell har, men loungen skal uansett ha gratis 
WiFi. Det anbefales å gjøre nedlastninger etc. på forhånd slik 
at det er god kapasiteten underveis.   
  

Medisinsk  Husk å melde inn alle medisiner du tar, astma etc. Man må ha 
en gyldig legebekreftelse på alle medikamenter som normalt 
vil slå ut på en dopingprøve. 
 

Akkrediteringsbeviset Du må til enhver tid ha på deg akkrediteringen din. Du kan bli 
dopingtestet under hele arrangementet og akkrediteringen er 
da påkrevd. Ved tap av akkrediteringen tar det 24 timer å 
skaffe et nytt. Man får hverken trene eller konkurrere uten 
dette, så hvis uhellet er ute er det viktig å si fra til oss 
umiddelbart.  
 

Støtteapparat Sammen med den norske troppen vil støtteapparatet bestå av: 
Marius H. johannessen: Head of Delegation, NSI 
Nora Sperre Vangsnes: Assistant Head of Delegation, NSI 
Fysioterapeut: Christian Faye-Schjøll 
Fysioterapeut: Bjørnar Haaland 
 

Dopingkontroll Det er satt opp teststasjoner på samtlige arenaer. Bruker du et 
medikament som er forbudt av WADA, men godkjent av lege 
må du selv sørge for en medisinsk erklæring på dette. I løpet 
av Universiaden skal det testes i alle idrettene, både de som 
utmerker seg og stikkprøver blant utøvere uten plasseringer.  
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Den norske delegasjonen i Spania 

 
 
 

 
 

Dette er arrangørs plan for innkvartering. Denne kan endres noe frem til 

arrangementet dersom noen hotell ikke kan oppfylle kravene, men den 

foreløpige fordelingen for Norge blir slik:  

 1. Cluster: Alpin (NSI) 

o Hotel Luna de Granada (285 rom, 671 gjester)  

 2. Cluster: Curling (NSI) 

o Hotel Granada Center ( 165 rom, 173 gjester)  

 3. Cluster: Kunstløp 

o Hotel Saray (175 rom, 350 gjester) 
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o Hotel Senator (60 rom, 120 gjester)  

Transport 
Det går shuttlebusser til samtlige arenaer, samt mellom hotell. Oversikten over 
avgang for shuttle blir  hengt opp på hotell og arena. Kan også anbefale offentlig 
transport. Det er gratis for de med akkreditering og går ofte. Se oversikt over 
busser under.  
 
Taxi kan hyres både fra taxiholdeplasser og i gata. Ta da en txi som går i den 
retningen du skal da de sjelden tar U-svinger. Sørg for at takstameter er slått på 
eller avtal en pris før reisen starter.  
 
Telefon: +34 958 280 654 
Web: www.granadataxi.com 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.granadataxi.com/
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KUNSTLØP 

 
 2 jenter, 1 trener  

Hotel Saray – 2 km unna arena 

Web: http://hotelgranadasaray.com/en/ 

 

 

 

 

Hotel Senator – 2 km unna arena 

Web: http://www.senatorgranadaspahotel.com/ 

 

 

  

http://hotelgranadasaray.com/en/
http://www.senatorgranadaspahotel.com/
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ARENABESKRIVELSE 
 

 Arena: FS & ST Ice Rink 
 Midlertidig konstruksjon med topp kvalitet på garderober, 

oppvarminsområde og is.  
 Det er ca 20 minutter å gå fra hotellet til arena. 
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CURLING 

 
 4 gutter, 4 jenter, 2 lagledere 

Hotel Granada Center – 300 m fra arena 

Web: http://www.granadacenterhotel.com/

http://www.granadacenterhotel.com/
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ARENABESKRIVELSE 

 
 Arena: Fuentenueva Pavilion.  

o Nybygd for anledningen 
o 5 fellesgarderober 
o 4 single garderober 
o 3 bruksrom til lounge 
o 8 offisielle rom teknisk panel, dommere og ofisielle 
o Egnet område for dopingkontroll 
o Medisinsk område 
o Presserom 
o 6 lager 
o Oppvarmingsområde 
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ALPIN 

 4 jenter, 4 gutter, 2 lagledere 

Hotel Luna de Granada – 31,7 km fra Sierra Nevada 

Web: http://www.granhotellunadegranada.com/ 

 

 
 

 
 
 
  

http://www.granhotellunadegranada.com/
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ARENABESKRIVELSE 
 
  

Competition Start  Finish Vertical Drop Length Average 
Gradient 

Max. 
Gradient 

Min. 
Gradient 

Orientation 

Super G 2825 2270 555 1912 29 49 22 NW 
Giant Slalom 2610 2270 340 1108 31 49 22 NW 
Slalom 2525 2340 185 505 37 49 33 NW 
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Seremonier og kultur 

 
 
 
Velkomstsseremoni Detaljer om velkomstseremoni for hver delegasjon 

kommer på nettsidene.  
  
Åpningsseremoni Granada, Granada Congress and Exhibition Center  

4. februar, kl. 18:00.  
 

Avslutningsseremoni Granada, Sports Palace 
14. februar, kl. 19:30 
 

Medaljeseremoni Curling og kunstløp har medaljeseremoni 
umiddelbart etter konkurranse på arena.  
 
Alpint har medaljeseremoni samme dag som 
konkurransen, men på kveldstid på Granada Congress 
and Exhibition Center, medal plaza.  
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Alle seremonier vil ha innslag av musikk og 
underholdning.  
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Kulturelt Det er planlagt flere kulturelle innslag og aktiviteter 
av de lokale turistkontorene underveis under 
Universiaden. Informasjon om dette vil dere finne på 
Granada Congress and Exhibition Center.  
 
Dersom dere ønsker et besøk til Alhambra anbefales 
det å gjøre dette gjennom hotellet deres. Her kan dere 
velge å gå en full runde med Guide (anbefales), men 
det tar 3 timer.  
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VELKOMMEN TIL SLOVAKIA 

Slovakia, offisielt Den slovakiske republikk, er 

et land i Sentral-Europa. Slovakias hovedstad er 

Bratislava, og landet grenser til Tsjekkia i 

nordvest, til Polen i nord, til Ukraina i øst, til 

Ungarn i syd og til Østerrike i sydvest.  

Slovakia er relativt ung som selvstendig stat, og 

ble uavhengig så sent som i 1993 da landet Tsjekkoslovakia ble oppløst. Opp 

igjennom historien har området stort sett vært underlagt mektigere naboriker, slik som 

Stormähren, Kongedømmet Ungarn og Østerrike-Ungarn. 

Siden uavhengigheten har Slovakia vært et stabilt demokrati med stor økonomisk 

vekst. Landet ble tilsluttet Den europeiske union og NATO i 2004 og har tatt euro i 

bruk som sin valuta 

 

Største byer Bratislava 426 091 innbyggere 
Kosice 234 596 innbyggere 
Presov 91 650 innbyggere 
 

 

Språk Slovakisk 
Folketall 5 470 310 
Myntenhet Euro. 1 Euro er ca 8 kroner.   

 
Betaling Vanlig VISA-kort fungerer i butikker, dagåpne 

restauranter og minibanker, men vi anbefaler å ta ut 
penger og bruke kontanter.  
 

Styresett Demokratisk republikk  
President: Andrej Kiska 
 

Nyttige råd til 
reisende 

På restauranter er det vanlig at man legger cirka fem 
prosent til beløpet. På barer, og til taxisjåfører, frisører 
og hotellpersonale runder man vanligvis opp til 
nærmeste Euro. 
 
Høflighet er høyt verdsatt i Slovakia. Man tar skoene av i 
gangen og at ser folk i øynene når man skåler. 
 
Den uoffisielle nasjonalretten er Bryndzové halusky, 
som er nudler med får/geitost og sprø bacon. 
 
Fun fact:  
Hvis man skal gi en blomsterbukett til en slovaker er det 
viktig at den består av et ulikt antall blomster, med 
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mindre man deltar i en begravelse. Det går altså ikke å 
gi et dusin roser til en jente i Slovakia. 

  
Helseforhold og 
mathygiene 

Vannet fra kranen kan godt drikkes, men på grunn av 
kjemisk behandling smaker det litt klor. Det anbefales å 
kjøpe vann på flaske. 

Offentlige slovakiske sykehus holder ikke samme 
standard som norske. Private leger og sykehus kan være 
et alternativ. Husk å ta med helsetrygdekortet 
Nødnummer: 112 
 

Kriminalitet Det er ikke spesielt mye kriminalitet i Slovakia, men noe 
lommetyverier og biltyverier foregår 
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Strbske Pleso 

Štrbské Pleso er et vintersportssted i regionen Prešov i Slovakia. Stedet ligger i 

fjellkjeden Høye Tatra, som er en del av Tatrafjellene. Poprad er nærmeste by, med 

55 000 innbyggere. Det går en 29 kilometer lang smalsporet elektrisk jernbane 

mellom Štrbské Pleso og Poprad. 

Ski-VM 1935 og ski-VM 1970 ble arrangert i Štrbské Pleso. Verdenscuprenn i 

skihopping ble arrangert i Štrbské Pleso i 1980, 1982, 1985, 1987 og 1991. 

Juniorverdensmesterskapet på ski ble arrangert på stedet i 1990, 2000 og 2009. 

Skihoppanlegget MS 1970 består av to hoppbakker med størrelse K120 og K90 

(HS100) og er i tillegg til verdenscuprenn og junior-VM også brukt under VM 1970 

og vinter-Universiaden 1987 og 1999. 

Verdenscuprenn i langrenn ble arrangert på stedet i 1982, 1984, 1988, 1991, 1993 og 

1996.
[1]

 

Værforhold Fjellene holder ca -10 i januar. Kan komme noe 
snøfall/nedbør.  
 

Tidsforskjell Ingen 
 

Høyde Ca 1300 moh 

 

  

http://no.wikipedia.org/wiki/%C5%A0trbsk%C3%A9_Pleso#cite_note-1
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Osrblie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Osrblie er en liten landsby og kommune i Brezno-distriktet sentralt i Slovakia. 
Landsbyen er aller mest kjent for skiskytingmesterskap, både world cup og VM.  
 
Bygda har et innbyggertall på 391. 
 
Værforhold Fjellene holder va -10 i januar. Kan komme noe  

snøfall/nedbør.  
 

Tidsforskjell Ingen 
 

Høyde Ca 500 moh 
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Reise 

Vaksinasjon 
 
Det er ingen krav til vaksiner for innreise til Slovakia.  
 
Ankomst og avreise 
 
Offisiell ankomstflyplass er Kosice Internasjonale flyplass, Poprad-Tatry flyplass, 
Poprad-Tatry Train Station og Brezno Train Station . Ved ankomst andre steder 
vil det påløpe en ekstrakostnad ut fra hvilken flyplass man lander ved. Ta 
kontakt dersom det skulle bli aktuelt. Flybilletter bestiller man på egenhånd.  

Etter å ha passert tollen, vil du bli tatt i mot av arrangørens frivillige.  De vil følge 
deg til transportområdet og guide deg på riktig buss som tar deg til hotellet, 
deretter til akkreditering dersom dette ikke skjer på samme hotell.   

På hotellet eller ved akkreditering dersom det ikke er på hotellet, vil du møte 
NSI-personell. De organiserer akkreditering og innlosjering og gir ut et 
dokument dere skriver under på som sier at du selv står ansvarlig for det 
rommet du bor på og må dekke eventuelle skader/mangler. Før avreise blir 
rommet sjekket og klarert. Arrangør vil koordinere bussshuttle fra 
deltakerlandsbyen og tilbake til flyplassen når du har avreisedag.  

Akkreditering 
 
Foreløpig er det følgende som gjelder:  
 
Ved ankomst i Osrblie eller Strbske Pleso er det viktig at dere har samlet 
sammen pass og leverer det til vedkommende fra NSI som tar dere i mot. 
Passene er nødvendige for å sørge for den endelige akkrediteringen deres.  
Forhåpentligvis er det såpass effektivt med to akkrediteringskontorer at dere 
ikke trenger å få en midlertidig akkreditering for så å måtte bytte denne mot en 
ordentlig akkreditering. 
Ved midlertidig akkreditering har dere ikke tilgang til trening eller konkurranse, 
så vi vil tilstrebe å få gjort dette så raskt og effektivt som overhodet mulig, og om 
mulig ha de klare før dere ankommer.   
 
Dere har gratis adgang på alle offentlige transportmidler i området med 
akkreditering.   
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Deltaker og opphold 

 
Måltider Man må spise på sine respektive hotell. Hvis man 

ønsker å spise utenfor de oppsatte tidene gjøres det 
etter avtale med hotellet. Hvis man ikke er tilstede ved 
lunsj kan det bestilles dagen i forveien innen 15:00 
slik at dere får med dere lunsjpakke når dere drar på 
morgningen.  
 
06.00 – 09.30: Frokost 
12.00 – 14.00: Lunsj 
18.00 – 20.30: Middag 
 

Rom Utøverne bor hovedsakelig på dobbeltrom. Det er ikke 
avklart hva slags internettilgang hvert enkelt hotell 
har, men loungen skal ha internett.  
  

Medisinsk Husk å melde inn alle medisiner du tar, astma etc. Man 
må ha en gyldig legebekreftelse på alle medikamenter 
som normalt vil slå ut på en dopingprøve. 
 

 
Du må til enhver tid ha på deg akkrediteringen din. Du 
kan bli dopingtestet under hele arrangementet og 
akkrediteringen er da påkrevd. Man får hverken trene 
eller konkurrere uten dette, så hvis uhellet er ute og 
dere mister det er det viktig å si fra til oss 
umiddelbart. Det koster 20 € med ny akkreditering.  
 

Transport 
 
 

Det går shuttlebusser til arena både til trening og 
konkurranse. Dersom dere ønsker å dra til Osrblie for 
å se skiskyting er det satt opp shuttlebusser her også.   

Støtteapparat Sammen med den norske troppen vil det sentrale 
støtteapparatet bestå av: 
 
Yngvild Larsen Schei: Head of Delegation 
Jens Sveen Frogner: Assistant Head of Delegation  
Fysioterapeut: Susanne Tvedt 
Fysioterapeut: Anja Øvregaard Borsheim 
 

Dopingkontroll Det er satt opp teststasjoner på samtlige arenaer. 
Bruker du et medikament som er forbudt av WADA 
godkjent av lege må du selv sørge for en medisinsk 
erklæring på dette. I løpet av Universiaden skal det 
testes i alle idrettene, både de som utmerker seg og 
stikkprøver blant utøvere uten plasseringer.  
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Den norske delegasjonen i Slovakia 

 
 
 
         
 
 
 
 
 
 
 

STRBKSE PLESO 
 
 
 
 
 

OSRBLIE 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dette er arrangørs plan for innkvartering. Denne kan endres noe frem til 

arrangementet dersom noen hotell ikke oppfyller kravene:  

 1. Cluster: Langrenn og hopp (NSI) 

o Hotel Panorama Resort 

o Hotel Sorea Trigan 

o Hotel FIS 

 2. Cluster: Skiskyting (NSI) 

o Hotel Penzion Bystra 



 
27 

 

Transport 
Arrangør skal sørge for all transport innenfor din Cluster. Det betyr at transport i 
Strbske Pleso og transport i Osrblie er garantert og shuttle vil gå relativt ofte da 
avstandene er små.  
 
Det vil være transport mellom Osrblie og Strbske Pleso minimum to ganger om 
dagen, men ikke like hyppig som innad i en cluster da avstanden her er 84km.  
 

 20.januar – 3.februar: Transport garantert av arrangør ved ankomst og 
avgang fra Kosice flyplass og Poprad-Tatry flyplass til  
akkrediteringssentrene i Strbske Pleso og Osrblie.  
 

 24. januar – 1. februar: Transport mellom Strbske Pleso og Osrblie. 
Shuttleservice 
 

 22. januar – 1. februar: Transport fra hotellene til trening- og 
konkurransearena 
 

 24. januar og 1. februar: Transport til åpnings- og avslutningsseremonier 
 

 20. januar – 3. februar: Transportservice for delegasjoner i tildelt bil.  
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LANGRENN OG HOPP  
 

 Arena: Sport Areal FIS 

 Langrenn: 5 gutter, 3 jenter, 2 støtteapparat.  

 Hopp: 3 gutter, 1 jente, 1 trener 

Norge vil bli innlosjert på samme hotell og alle hotell ligger i umiddelbar nærhet 

til arena.  

Hotel FIS er det nærmeste og ligger i bunnen av hoppbakken, nedenfor kiosker 

og kafeer.  

Hotell Sorea Trigan og Panorama Resort ligger 1 km unna arenaen. Det er egne 

stier for de som ønsker å gå hjem. For de som kjører tar dette ca 3-5 minutter.  
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Arenabeskrivelse 
 
De har ved flere anledninger holdt WC og har god kontroll på arrangement av 
denne størrelsen.  
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SKISKYTING 

 
 Skiskyting: 4 gutter, 4 jenter, 2 støtteapparat.  

Hotellet ligger 16 km unna arena, men shuttle vil blir organisert hyppig. Det tar 

kun 18 minutter med buss fra arena til hotell.  

Arenabeskrivelse 
 
Også Osrblie er kjent for å arrangere WC og VM, til tross for at de kun har 391 
innbyggere.  
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Seremonier og kultur 
 
 
Åpningsseremoni 24. januar 18:00, ceremony venue, Strbske Pleso 

 
Busser vil bli satt opp for de som bor i Osrblie 
 
 

Avslutningsseremoni 1. februar 18:00, ceremony venue, Strbske Pleso 
 
Busser vil bli satt opp for de som bor i Osrblie 
 
 

Velkomstseremoni Strbske Pleso: Hver dag fra 20.-24. januar på hotell 
Sorea Banik  
 
Osrblie: Hver dag fra 20.-24.januar på hotell Bystra 
 
 

Medaljeseremoni Blomsterseremoni: 
Strbske Pleso: 5 minutter etter konkurranse  
Osrblie: To ganger om dagen, før medaljeseremoni 
 
Medaljeseremoni:  
Strbske Pleso: 17:00 på Ceremony Venue 
Osrblie: 1,5 time etter konkurranse på formiddagen 
og 1,5 time etter konkurranse på kveldstid 
 

  



 
35 

 

Kulturelt Kulturelt program planlegges i samarbeid med lokale 
aktører og det vil komme nærmere informasjon ved 
ankomst. De planlegger fritidsaktiviteter og 
arrangementer ved siden av det rent sportslige.  
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REPRESENTASJON 
 

NSI har inngått en avtale med Helly Hansen og Twentyfour som forsyner den 
norske troppen med representasjonstøy.  

Hver deltaker av den norske troppen får til odel og eie:  

 1 HH Rigging Coat,marineblå med rød/rosa fòr.  

o Dette er en vinterjakke med mulighet for å dele den i to; én lettere 
høstjakke og én lang regnjakke. Passer godt for delegasjonen som 
skal til Granada hvor det er litt høyere temperatur i sentrum, mens 
det er kaldt i fjellene.  

 1 lue fra Helly Hansen (blå til gutter, hvit til jenter) 

 1 hals fra Helly Hansen 

 1 rød t-skjorte fra twentyfour  

 1 joggedress fra Adivon/Twentyfour 

 

Som en del av avtalen, forpliktes den norske troppen til å benytte 
representasjonstøyet i forbindelse med: premieutdelinger, seremoniene, samt i 
forbindelse med andre offisielle tilstelninger og pressekonferanser. På arena kan 
dere fort bli filmet, eller bli tatt bilde av, så ha det i bakhodet slik at dere til 
enhver tid representerer Helly Hansen, som er vår største bidragsyter.  
 
Tøyet hentes på forbundskontoret før avreise, og brukes også ved reise til Spania 
og Slovakia. Gjør avtaler med de andre utøverne som skal nedover dersom dere 
ikke skal innom Oslo før Universiaden. Det skal i tillegg tas et bilde av de ulike 
troppene henholdsvis i Osrblie, Strbske Pleso og Granada. Samtlige som er 
tilstede må møte på dette.  
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ANTIDOPING 
 

Ren utøver 
I henhold til Norges Studentidrettsforbunds antidoping-policy skal alle utøvere 
gjennomføre e-læringsprogrammet Ren Utøver. Når alle 12 case er gjennomført 
skal diplom sendes inn til forbundet ved yngvild@studentidrett.no. Programmet 
må gjennomføres og diplom sendes inn innen 1 uke før avreise 
 
Ren utøver finner du her: www.renutover.no 
 
Husk også at dere er nødt å ha godkjent dokumentasjon fra lege med dere 
dersom dere benytter dere av medikamenter som inneholder virkestoffer som er 
på WADAs dopingliste.  
 
Dopingkontroll 

1. Dopingkontrolløren skal identifisere seg 

2. Du har rett til å ha med deg en selvvalgt ledsager og tolk hvis det er nødvendig 

3. Du er pliktig til å sørge for å være under oppsyn fra du er innkalt til prøven er avlagt 

4. Dersom du uteblir fra en dopingprøve anses det som en positiv prøve 

5. Dopingkontrolløren skal be utøveren om identifikasjon. I dette tilfellet akkrediteringen 

din  

6. Når du avgir urinprøve har du krav på en kontrollør av samme kjønn som deg.  

7. Du skal selv velge ett av flere forseglede urinbeger. 

8. Sjekk at forseglingen på urinbegeret ikke er brutt og at utstyret er rent.  

9. Når prøven avgis:  

a. Utøveren skal brette opp ermene, dra opp genseren og trekke ned buksen fra 

midjen til midt på lårene, etter at hendene er vasket.  

b. Det er viktig at du selv har kontroll på prøven din helt til den er forseglet 

10. Du skal selv velge en av flere forseglingspakker bestående av to flasker i en ytre 

emballasje.  

11. Sjekk at forseglingen på boksen ikke er brutt, at utstyret er rent og ikke ødelagt.  

12. Både du og kontrollør skal sjekke at alle nummer er identiske (boks, flasker, lokk) 

13. Du skal selv fordele urinen i flaskene, en A-prøve og en B-prøve 

14. Urinprøvens kvalitet blir sjekket. For at prøven skal være mulig å analysere må verdiene 

være innenfor gitte grenser.  

a. Urinen skal tas fra begeret for å unngå mulig forurensing.  

15. Eventuell resturin skal tømmes ut i utøvers påsyn.  

16. Sjekk at medikamentopplysninger du har gitt er korrekt 

17. Oppgi alt du har tatt av legemidler, naturpreparater og kosttilskudd de siste syv døgn.  

18. Gå gjennom protokollen før du signerer.  

19. Opplever du uregelmessigheter på en kontroll, noter dette i protokollen eller påpek at 

det blir skrevet en rapport i etterkant.  

20. Ved blodprøver gjelder samme rettigheter ved valg av utsyr som ved urinprøve.  

 

  

mailto:yngvild@studentidrett.no
http://www.renutover.no/
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Ved positiv prøve 
1. Særforbundet får beskjed av Antidoping Norge hvis det foreligger en positiv prøve.  

2. Særforbundet kan etter en konkret vurdering varsle utøverens idrettslag om mulig 

brudd på dopingbestemmelsene 

3. Informasjon må i tilfelle gis idrettslaget konfidensielt, og slik at informasjonen kun kan 

nytts til formålet 

4. Oppsøk hjelp – gjerne din lege/trener/støtteapparat i en situasjon hvor du har avlagt 

positiv prøve 

5. B-prøven analyseres dersom utøver ber om det 

6. Den som har initiert kontrollen er også den som vurderer om saken skal anmeldes.  

7. Man blir ikke fratatt resultater og medaljer fra tiden før man avla positiv prøve. Hvis 

man derimot har benyttet dopingmidler mens man vant medaljene, vil man miste disse.  

8. Utøver har rett til å anke en avgjørelse i en dopingsak og få saken prøvd for et uavhengig 

organ.  

9. De fleste som blir tatt for doping opplever at det vanskeligste å takle er den belastningen 

dette påfører venner, kjente og familie.  

10. Dersom du blir involvert i en dopingssak er det viktig at du forteller det du vet og bidrar 

til å fjerne doping fra idretten. I slike tilfeller kan straffen din, under bestemte forhold, 

reduseres med inntil 75 prosent.   
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NETTSIDER 
 
Vinteruniversiaden i Slovakia:  
http://www.tatry2015.sk/ 
 
Vinteruniversiaden Slovakia på Facebook 
https://www.facebook.com/winteruniversiade 
 
 
Vinteruniversiaden i Granda:  
http://www.granada2015.org/en/ 
 
Vinteruniversiaden Granada på Facebook 
https://www.facebook.com/Granada2015 
 
 
Norges Studentidrettsforbund 
http://www.studentidrett.no 
 
FISU 
http://www.fisu.net 
 
 
 
 
 
Takk til samarbeidspartner Helly Hansen, Oslo Sportslager, Twentyfour og Adivon 
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