NORGESMESTERSKAPENE 2021
NFIF søker tekniske arrangører til de nasjonale mesterskapene i 2021, med unntak av Hovedmesterskapet, som
allerede er tildelt Kristiansand.
Følgende norgesmesterskap skal arrangeres:
• NM mangekamp senior, junior og veteraner + UM mangekamp
• NM halvmaraton senior, junior U23 og veteraner
• NM junior (junior U20 og junior U23)
• NM maraton senior og veteraner
• NM veteraner hovedstevnet
• NM kappgang (øvelser utenfor hoved-NM)
• Ungdomsmesterskapet hovedstevnet
• NM terrengløp lange distanser senior, junior og veteraner + UM
• NM terrengløp korte distanser og stafett senior, junior og veteraner + UM
• NM motbakkeløp senior, junior U23 og veteraner
• NM Ultraløp Trail/terreng
• NM Ultraløp 24 timer
• NM stafetter senior, junior og veteraner + UM stafetter
• NM hopp uten tilløp senior og junior
• Innendørs-NM senior
• Innendørs-UM
• Innendørs-NM mangekamp
Junior er å forstå som U20 dersom ikke annet er spesifisert.
1. Søknadsberettigede er lag, krets eller kombinasjoner av dette.
2. Søknaden skal være Norges Friidrettsforbund i hende senest 15. januar 2020. Vi ber om at søknad sendes til
friidrett@friidrett.no og Kjersti.Smedsrud@friidrett.no.
3. Tildeling av Norgesmesterskapene for 2021 skjer på Sentralstyrets møte i mars 2020.
4. Arrangøren vil bli tildelt arrangement under den forutsetning at en avtale undertegnes hvor man binder seg
til å følge de reglementer og regler Sentralstyret har vedtatt. Eksempel på slike reglement og regler kan fås
fra forbundskontoret på forespørsel. Forbehold om endring i slike reglement tas, men endringer som vil få
vesentlige økonomiske konsekvenser kan man få dispensasjon fra.
5. Det settes krav til informasjonsutstyr i form av tavler, streaming over internett, målemetoder og
internettsider. Kravet vil variere med type mesterskap. Nærmere opplysninger kan fås fra forbundskontoret.
6. Søknaden skal inneholde opplysning om:
A Baneforhold/Løypeforhold:
o Tekniske installasjoner, herunder minst to godkjente/nykontrollerte tidtakingsanlegg (i mesterskap med
løp på bane).
o Bygningstekniske forhold med skisse over sekretariater, plass for presse, speaker etc.
o Stadioner som skal benyttes til banemesterskap må inneha stadionsertifikat. Mesterskap i hel- og
halvmaraton må fremvise godkjent målesertifikat.
B Innkvarteringsforhold
o Kapasitet.
o Avstander mellom innkvarteringsstedene, samt avstand til stadion, flyplass etc.
C Påmeldingsforhold
o Arrangøren skal tilby påmelding på nett ved hjelp av Sportsadmin som hovedregel, men kan supplere
med e-post.
D Informasjon og resultatservice
o Vel anerkjent og utprøvd resultatsystem skal benyttes i mesterskapene.
o Mesterskapet skal disponere internettsider som tilbyr deltakerlister, tidsskjema og resultatservice.
o Det bes om at det opplyses om hvilke tidtaking- og resultatsystem man anser det sannsynlig å benytte.
E Reiseopplysninger
o Flyruter, tog/buss og båtruter.

o Avstander på landeveien.
F Økonomi
o Bekreft kjennskap til NM-reglementets pkt. 16 om økonomi.
G Erfaring som arrangør
o Opplysninger om tidligere arrangement (mesterskap, internasjonale stevner etc).
o Opplysninger om markedsføringsrutiner.
o Opplysninger om presse/mediarutiner.
o Foreløpig liste over hovedfunksjonærer.
7. NM mangekamp kan med fordel være innlagt som en del av NM stafetter. Vi ønsker også at
innendørsmesterskapet og NM i hopp uten tilløp avvikles i samme stevne. Søknader som inneholder disse
kombinasjonene, vil ha en fordel.
8. NFIF ønsker arrangementer med en bærekraft/miljøprofil. Søknader som inneholder en vurdering av
hvordan arrangementet vil bygge opp under dette og ev. konkrete planlagte tiltak, vil ha en fordel.
9. NFIF fyller 125 år i 2021. Søknader som inneholder vurderinger av hvordan arrangementet kan bygge opp
om jubileumsåret og ev. konkrete forslag til tiltak, vil ha en fordel.
Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til Norges Friidrettsforbund på tlf. 48 19 63 40 eller e-post
Kjersti.Smedsrud@friidrett.no.

