NORGESMESTERSKAPENE 2020
Følgende norgesmesterskap arrangeres:
• NM mangekamp senior, junior og veteraner + UM
mangekamp
• NM halvmaraton senior, junior 22 og veteraner
• NM junior (junior 19 og junior 22)
• 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 22 og veteraner
• NM Ultraløp Trail
• NM Ultraløp 100 km.
• NM stafetter senior, junior og veteraner + UM
stafetter
• NM hopp uten tilløp senior og junior
• Innendørs-NM senior
• Innendørs-UM
• Innendørs-NM mangekamp
Hovedmesterskapet for 2019 og 2020 er tildelt Hamar
og Bergen.
1. Søknadsberettigede er lag, krets eller
kombinasjoner av dette.
2. Søknaden skal være Norges Friidrettsforbund i
hende senest 15. januar 2019.
3. Tildeling av Norgesmesterskapene for 2020 skjer
på Styrets møte i februar 2019.
4. Arrangøren vil bli tildelt arrangement under den
forutsetning at en avtale undertegnes hvor man
binder seg til å følge de reglementer og regler
Styret 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:

• Tekniske installasjoner, heri minst to
godkjente/nykontrollerte tidtakingsanlegg (i
mesterskap med løp på bane).
• Bygningstekniske forhold med skisse over
sekretariater, plass for presse, speaker etc.
• Nærmere spesifikasjon kan fås fra Norges
Friidrettsforbund.
NB! Kopi av godkjent stadionsertifikat legges
ved søknader som gjelder banemesterskap. Kopi
av godkjent målesertifikat for løype på vei
vedlegges for mesterskap i hel-og halvmaraton.
B Innkvarteringsforhold
•Kapasitet
•Avstander mellom innkvarteringsstedene, samt
avstand til stadion, flyplass etc
C Påmeldingsforhold
•Arrangøren skal tilby mulighet for påmelding
ved hjelp Sportsadmin på internett som
hovedregel, men kan supplere med E-post.
D Informasjon og resultatservice
•NM jr og UM inne og ute skal bruke et vel
anerkjent og utprøvd resultatsystem.
•Mesterskapet skal disponere internettsider som
tilbyr deltakerlister, tidsskjema og
resultatservice.
E Reiseopplysninger
•Flyruter, tog/buss og båtruter
•Avstander på landeveien
F Økonomi
•Bekreft kjennskap til NM-reglementets pkt. 16
om økonomi
G Erfaring som arrangør
•Opplysninger om tidligere arrangement
(mesterskap, internasjonale stevner etc)
•Opplysninger om markedsføringsrutiner
•Opplysninger om presse/mediarutiner
•Foreløpig liste over hovedfunksjonærer
7. Med unntak for NM junior Hovedstevnet er alle
juniorklasser å forstå som junior 19 hvor annet ikke
er spesifisert.
8. NFIF ønsker at NM stafetter og NM mangekamp
og evt. også UM i mangekamp skal arrangeres i
samme stevne. Vi ønsker også at Hallmesterskapet
og NM i hopp uten tilløp avvikles i samme stevne.
Søknader som inneholder disse kombinasjonene vil
få en fordel.
Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til
Norges Friidrettsforbund tlf. 913 14783 eller e-post
narve.heggheim@friidrett.no

HOVEDMESTERSKAPET 2021 OG 2022
1. Søknadsberettigede er lag, krets eller
kombinasjoner av dette.
2. Søknaden skal være Norges Friidrettsforbund i
hende senest 15. januar 2019.
3. Tildeling av Hovedmesterskapet for 2021 og 2022
skjer på Friidrettstinget i Bergen 30-31. mars 2019.
4. Arrangøren vil bli tildelt arrangement under den
forutsetning at en avtale undertegnes hvor man
binder seg til å følge de reglementer og regler
Styret 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, internettstreaming,målemetoder og
internettsider. Nærmere opplysninger kan fås fra
forbundskontoret.
6. Søknaden skal inneholde opplysning om:
A Baneforhold:
• Tekniske installasjoner, heri minst to
godkjente/nykontrollerte tidtakingsanlegg.
• Tidtaking må kunne skje fra begge sider av
løpebanen alle steder hvor det planlegges
innkomst.
• Bygningstekniske forhold med skisse over
sekretariater, plass for presse, speaker etc.
• Elektroniske tavler, inkludert videotavle og
løpende tids tavler.
• Arbeidssted for pressen og tilrettelegging for
TV.
• Tribuner og tilskuerkapasitet
• Nærmere spesifikasjon fås ved å kontakte
Norges Friidrettsforbund.
NB! Kopi av godkjent stadionsertifikat skal
legges ved søknaden.
B Kommunal støtte
•Søknaden må vedlegges et tilsagn fra
arrangementskommunen om at denne støtter
søknaden.
•Søknaden bør inneholde et tilsagn fra
kommunen at banen vil holde en standard for et
Hovedmesterskap og at tekniske installasjoner
og andre arrangørfasiliteter er tilstrekkelige.
C Innkvarteringsforhold
•Kapasitet
•Avstander mellom innkvarteringsstedene, samt
avstand til stadion, flyplass etc

D Påmeldingsforhold
•Arrangøren skal tilby mulighet for påmelding
ved hjelp av Sportsadmin på internett.
E Informasjon og resultatservice
•Det skal brukes et vel utprøvd og anerkjent
resultatsystem.
•Mesterskapet må disponere internettsider som
tilbyr deltakerlister, tidsskjema og
resultatservice. Resultatservicen bør være
løpende under mesterskapet. I tillegg skal
mesterskapet bruke sosiale media for
informasjon og kommunikasjon.
F Reiseopplysninger
•Flyruter, tog/buss og båtruter
•Avstander på landeveien
G Økonomi
•Bekreft erkjennelse til NM-reglementets pkt. 16
om økonomi
H Erfaring som arrangør
•Opplysninger om tidligere arrangement
(mesterskap, internasjonale stevner etc)
•Opplysninger om markedsføringsrutiner
•Opplysninger om presse/mediarutiner
•Foreløpig liste over hovedfunksjonærer
I Forpliktelser
Resultatene skal være fortløpende tilgjengelig
på internett.
J Søkeren må erklære seg forberedt på å påta seg
et større mesterskap eller annet større
arrangement før Hovedmesterskapet.
Ytterligere opplysninger fås ved henvendelse til
Norges Friidrettsforbund tlf. 913 14783 eller e-post
narve.heggheim@friidrett.no

