SØKNADSSKJEMA FOR
NM SENIOR, NM JUNIOR, NM RULLESKISKYTING OG
HOVEDLANDSRENN
SESONGEN 2016-17

Ved å søke Norgesmesterskap eller Hovedlandsrenn, forutsetter det at
arrangøren benytter elektronisk tidtakersystem p.t. Emit) og storskjerm
og dekker alle utgifter vedrørende dette. NSSF har alle rettigheter knyttet
til streaming av resultater, lyd og bilde. Arrangøren er også pliktig til å
stille på arrangørkonferansen i sesongen før og samme sesong som
arrangementet finner sted. Org. -leder, rennleder, tidtakersjef og speaker
er målgruppen med konferansen, men andre kan også ha god nytte av
infoen. Arrangørkonferansen blir årlig avholdt i oktober/november.
Arrangøren er innforstått med at NSSF har bransje-eksklusivitet innenfor
ulike bransjer på dette arrangementet.
Rullering for sesongen:
- NM senior: Nord
- NM junior: Øst
- HL: Midt
- NM rulleskiskyting: Vest
Hvilket arrangement søker din klubb på?: HL
NM Senior:
NM junior:
HL: X
NM rulleskiskyting:
Arrangørinformasjon:

Klubb: Frol IL
Kontaktperson: Hans Petter Myhrås
E-post: hans.myhraas@a-k.no
Mobilnr: 90084269
Adresse: Mellomvegen 7B , 7604 Levanger
Klubbens hjemmeside: www.frolil.no/
Tekniske opplysninger:
Antall skiver: 30
Type skiver: Kurvinen
Norges Skiskytterforbund N-0840 Oslo. Besøksadresse: Sognsveien 73, 0855 Oslo • Tlf. +47 21 02 90 00
E-post: nssf@skiskyting.no • www.skiskyting.no • bankkonto 3000 09 76586 • org.nr. 971484063 MVA

Løypetraser, legg ved løypekart:
Lys i løypen: Ja

Løypeprofiler:
- Samlet stigning på de forskjellige sløyfer (runder) som benyttes:
- Største sammenhengende stigning på alle sløyfer:
- Største høydeforskjell på alle sløyfer
Annen informasjon:
Nærmest flyplass: Trondheim Lufthavn Værnes
Antall km unna: 66. En times kjøring via E6
Annen kommunikasjon (tog, buss): Ja. Levanger Sentrum
Nærmeste hotell: Hotell på Levanger, 2 hoteller på Verdal i samme avstand fra
anlegget
Hotellkapasitet:
Umiddelbar nærhet: 300
Ca antall senger innenfor 30 min kjøring: 300 (Levanger, Verdal)
Ca antall senger innenfor 45 min kjøring: 500 inkl. Steinkjer. Kjører vi en time
er kapasiteten meget stor på Stjørdal
Ønsket reservearena: Ikke avklart, men Steinkjer og Meråker er aktuelle
Pris på ulike overnattingssteder (enkeltrom, dobbeltrom, halv- og helspensjon)
Stiklestad Hotell; Enkeltrom 770, halvp.995, help.1055
Dobbelt 945, halvp.1315, help.1515
Dobbeltrom med tre stk; 1190, halvp.1705, help. 1805. Altså ca.600 kr.pr
pers med tre stk. på dobbeltrom.
Prisene er ca. priser ut fra idrettsavtaler med Rica-kjeden og vil vel være priser
som også andre hotellkjeder opererer med. Finnes også en rekke andre
muligheter a la skoler(vinterferie?), militærforlegninger osv. der selvhushold er
mulig .
Tidligere arrangementer:
Norgescup + NM fellesstart 2009, Jr. NM i skiskyting 2010
Fast arrangør av TC, YS, KM, kretsrenn hver vinter

Kommentarer:
Ny idrettshytte 140m^2 i 2 etasjer ferdigstilles 2014
Utvidelse av løypetrasè (se vedlegg) forventes ferdig til sesongen 2015/16.

Forbundsstyret tildeler mesterskap innen 15.desember to år før arrangementet
finner sted.

Søknaden sendes via kretsen til:
nssf@skiskyting.no innen 1. oktober 2014

