Invitasjon til kunstløpsstevne i Bærum 12. og 13. nov
Bærum Skøyteklubb arrangerer regionalt stevne i kunstløp
for klassene Cubs o/12, Springs og Basic i Bærum Ishall 12. og 13. november.
Dette er Norges Cup & kvalifiserende stevne for LM for Basic.

Oppvisningsklassen inviteres til å gå sine oppvisningsløp hvis maks antall ikke overstiges. Lokale
løpere prioriteres.

PÅMELDING
Påmelding og betaling gjøres via Min Idrett og er åpen tom 14. oktober 2016
Cubs og Springs kr. 400,Basic kr. 450,Oppvisningsklassen: E-post sendes klubbene to dager etter påmeldingsfristen hvis det blir mulighet
også for oppvisningsløpere. Påmelding skjer etter "først til mølla"- prinsippet (informasjon i e-post).

DOMMERE OG ELEMENTSKJEMA
Se www.skoyteforbundet.no/kunstlop
Elementskjema må sendes inn senest 3 uker før stevnestart på epost til:
elementskjema@n-s-f.no
TIDSSKJEMA
Tidsskjema publiseres tre uker før, og endelig trekning vil bli foretatt torsdag 10. november
i samråd med overdommer.
Startrekkefølge vil bli lagt ut på www.baerumsk.com umiddelbart etter trekning.
Stevnet starter lørdag 12.11 kl 0900, og søndag 13.11 kl 0900.
Premieutdeling skjer umiddelbart etter siste klasse lørdag og søndag.
MUSIKK
Musikkfiler sendes i mp3-format til bskmusikk@gmail.com senest 29. oktober. Lydfilen
merkes med utøvers navn, klubb og klasse (slettes etter stevnet). Ta med en kopi på cd til
stevnet.
OVERNATTING/HOTELL:
Privat innkvartering: Klubben vil prøve å ordne etter behov (be om på mail).
Norges Idrettsforbund har hotellavtale med Scandic.
Asker og Fornebu er nærmeste hotell. (Avtalekode for Norges Skøyteforbund er D000023833)
Nærmeste hotell er Thon Hotel Oslofjord som ligger i Sandvika
SHOPPING
Isprinsessen åpner butikken sin i lokalene under stevnet og har med gode tilbud på
treningsutstyr for kunstløpere og andre.
Adresse Bærum Ishall: Hauger Skolevei 5, 1351 Rud. (Ishallen kan være litt kald!)
Offentlig treansport: T-banen har direktelinje fra Oslo sentrum til Hauger/Kolsås. Ca 10 min. gange
til ishallen.

Bærum Skøyteklubb ønsker alle hjertelig velkommen!

Med vennlig hilsen Bærum Skøyteklubb
www.baerumsk.com

