
 

 

 

 

Invitasjon til NM Senior 2020 

  
Med NSFs tillatelse har Hamar Idrettslag gleden av å invitere til  

Norgesmesterskap i stup for Senior 2020. 

 

 

Teknisk arrangør: Bærum Stupklubb 

 

Sted:   Ankerskogen svømmehall 

 

Tidspunkt:  26. – 28. juni 2020 

 

NM Senior 2020 blir en det av NM veka som sendes på NRK. De skal sende live fra 10m finale 

lørdagen. Dette blir en veldig fin måte for oss å profilere stupsporten! Dette er også grunnen 

til at Damer og Herrer stuper finale tårn samtidig.  

 

Startbetingelser: Deltakerne må være tilsluttet en klubb godkjent av NSF. Deltakerne må ha 

   betalt startlisens for 2020. Startlisensnummeret skal være påført   

   påmeldingsskjemaet. Ellers følges NSFs gjeldende regler og lover. Det kan 

   bli gjennomført dopingkontroll under mesterskapet. 

 

Premiering:  NSFs medaljer, gull – sølv – bronse, til de tre beste poengsummene i finalene 

og til de tre beste poengsummene totalt fra alle forsøkene (allround). 

   NSFs Bestemannspremie Dame og Herre (sammenlagt finaler).  

   Beste klubb 

    

Antall brett:  Ankerskogen har 3 x 1 m sviktbrett, 3 x 3 m sviktbrett, 1 x 3m tårn, 1 x 5 m 

tårn, 1 x 7,5 m tårn og 1 x 10 m tårn. 

 

Startkontingent: Kr 200 pr. øvelse. Synkron kr.400,- Startkontingenten må betales for alle  

   påmeldte som ikke er  trukket før påmeldingsfristens utløp. 

 

Betaling:  Startkontingent blir fakturert i forkant. Klubber som ikke har betalt  

   før start vil ikke få starte. 

    

Påmeldingsskjema  

sendes:    stighelseth@gmail.com 

 

Stupskjema:  Klubbene legger inn stupskjema direkte i divecalcfil som sendes ut nærmere 

stevnestart.  
  

Påmeldingsfrist: 11. juni 2020. 

   Stupskjema skal være oversendt senest 24 t før konkurransestart. 

 

Etterpåmelding: Påmelding etter 11. juni og frem til 24 t før start er mulig, men da settes  

   startkontingenten til kr 400 pr. start. 

 

Program: Se foreløpig program (vedlagt).  
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Stevnekontor: Blir opprettet i svømmehallen. 

Kontaktpersoner: Spørsmål vedr. Stevnet på Hamar kan rettes til Cecilie Johnson 

 Telefon:   41075747 

epost: cecilg2703@gmail.com 

  

Spørsmål vedr. Stupskjemaer og påmelding kan rettes til Stig Helseth 

Telefon: 48068398 

epost: stighelseth@gmail.com  

 

Innkvartering: Dere reserverer rom på valgfritt hotell, si at det gjelder NM-veka.  

   Klubbene må selv bestille rom og betale direkte til hotellet. Scandic har et

    tilbud som legges ved når invitasjonen sendes ut.    

 

Bespisning:  Det er kafeteria i Ankerskogen som serverer varm og kald mat. Her har de 

ulike lunsjtilbud som klubbene selv kan kjøpe.   

 

Bankett:  Det jobbes med dette og om det skal være en felles bankett.  

NM veka arrangørene jobber med et felles utøver arrangement, men det er 

ikke helt klart hvilken dato dette blir.  

 

Trener/ledermøte: Fredag 26. juni kl. 14.00 

Dommermøte: Fredag 26. juni direkte etter Trener/Ledermøte 

 

Dommere:  Samtlige klubber skal stille med minst en godkjent forbundsdommer.  

   Privat overnatting for en dommer blir dekket av teknisk arrangør. 

   Gi beskjed dersom dette er aktuelt 

 

   Dersom klubben ikke kan stille med dommer, må klubben betale reise- og 

   oppholdskostnader for en dommer som stuputvalget må skaffe, samt en  

   ekstraavgift på kr 1 500 til STU. 

 

   Dommerantrekket skal være hvitt. 

   Dommere som er påmeldt skal være til stede under hele stevnet, samt delta på 

   dommermøte fredag etter trener/ledermøte. 

   Påmelding av dommere skal skje samtidig med påmelding av stupere. 

 

Klasser:  Senior Herrer 

Senior Damer 

 

Øvelser:  1m, 3m, tårn, synkron 3m Herrer, synkron tårn Herrer  

   1m, 3m, tårn, synkron 3m Damer, synkron tårn Damer 

   Mixed synkron 3m 

   Mixed synkron tårn 
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Foreløpig program NM Senior Hamar  

 
 

Dag Tidspunkt  Øvelse 

 

 

 

 

Fredag 

Kl.12.00 – 16.00 

 

 Trening 

Kl. 16.00 - 1 3m Herrer forsøk 

2 1m Damer forsøk 

3 3m Herrer finale 

4 1m Damer finale 

 

 

 

 

 

 

Lørdag 

Kl. 08 -10.00 

 

 Trening 

Kl. 10 -  5 3m Mixed synkro  

6 Tårn Damer forsøk 

7 Tårn Herrer forsøk 

8 Finale tårn Damer og Herrer  

9 Synkro 3m Herrer og Damer 

 

 

 

 

 

 

Søndag 

Kl. 08 -10.00 

 

 Trening 

Kl. 10 - 10 Tårn Mixed synkro 

11 1m Herrer forsøk 

12 3m Damer forsøk 

13 1m Herrer finale 

14 3m Damer finale 

15 Synkro tårn Herrer og Damer 

  



 

 

 

 

Påmeldingsskjema 

 

Navn Klasse 1m 3m Tårn Synk	T Symk	3m	Mix	synk	3 Mix	synk	T Bankett

Bankett

Klubb:

Kontaktperson:

Andre Funksjon

Tlf/mail:


