
                                            
 
 

   
 
 

Invitasjon NM Styrkeløft 2017 
 
 
Kraftsportklubben av 1967 har gleden av å invitere til NM i styrkeløft på Scandic Hell ved Stjørdal 02.-

04. juni 2017. 
 
PROGRAM 

DATO KLASSE INNVEIING STEVNESTART 

Fredag 2. juni Herrer 59 – 93 kg Kl. 09.00 Kl. 11.00 

Fredag 2. juni Herrer 105 kg Kl. 15.00 Kl. 17.00 

Lørdag 3. juni Damer 47 – 63 kg Kl. 07.00 Kl. 09.00 

Lørdag 3. juni Damer 72 – 84+ kg Kl. 12.00 Kl. 14.00 

Søndag 4. juni Herrer 120 – 120+ kg Kl. 09.00 Kl. 11.00 

  

Vi tar forbehold om endringer i det oppsatte tidsskjemaet etter påmeldingsfristens utløp. 

  

STEVNEARENA/-HOTELL 

Scandic Hell  

Sandfærhus 22,  

7500 Stjørdal  

Tlf. +47 74 84 48 00 

https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-hell 
  

Pris pr rom pr natt inkl. frokost og sportsbuffé fredag og lørdag: 

Enkeltrom: kr. 1060,- 

Dobbeltrom: kr. 1550,- 

Bookingkode: BNMI020617 

Prisene gjelder for alle som bestiller innen 10/5 (forutsatt ledige rom) 

Bestilling skjer via https://www.scandichotels.no/hotell/norge/trondheim/scandic-hell. 



                                            
 
 

   
 
Referansenummer: BNMI020617 må opplyses ved bestilling. 

Frokost serveres: 

07:00-10.00 torsdag, fredag og lørdag  

08:00-11:00 søndag 

  

Om hotellet/ankomst: 

Scandic Hell ligger kun 600m fra Trondheim Lufthavn Værnes. Dersom det ikke frister å gå 600m kan hotellet ordne med 
Shuttle fra flyplassen fram til inngangen på Scandic Hell. Stor parkeringsplass tilknyttet hotellet med gratis parkering.  

Scandic Hell er et moderne hotell kjent for sine omfattende arrangementsfasiliteter, med Amfiet i front, hvor NM 
arrangeres. Hotellet har treningsrom, badstue og basseng. Gåavstand til Hellsenteret hvor du blant annet finner Rema 
1000, Biltema, Ditt Apotek, Intersport og Expert.  
 
 
BANKETT 

Lørdag kl. 20.00 holdes det bankett. Banketten blir på stevnehotellet. Det blir servert 2-retters middag. Pris bankett 450,- 
per person.  

NB! Bankett bestilles og betales sammen med påmeldingen. 

 

PÅMELDING OG STARTKONTIGENT 
 
Påmeldingsfristen er 23. april 2017.  
Startkontingent 900,- per deltager. Innbetaling av startkontingenten må gjøres innen påmeldingsfristens utløp til 
kontonummer: 4202.53.58206. Alle påmeldinger og innbetalinger skal komme samlet fra klubben. Påmelding skjer kun 
via innlogging på forbundets sider: www.styrkeloft.no . Etteranmelding godtas ikke. 

  

ARRANGØRKONTAKT 

Maria Elliott 

Tlf. 458 63 107 

mariaelliott90@gmail.com  

 

KVALIFISERINGSKRAV 

For å kunne delta på norske mesterskap, skal utøveren ha vært registrert i NSF i minimum 3 måneder før mesterskapet. 
Lisens for 2017 må være betalt senest dagen før mesterskapet. Kvalifiseringsperioden er fra forrige års mesterskap til 
påmeldingsfristens utløp. De som har oppnådd kvalifiseringskravet kan stille i den klassen han/hun ønsker. 



                                            
 
 

   
 
Utøveren må stille med godkjent utstyr i henhold til IPFs regler. 

Det er klassefaste påmeldinger, dvs. at man må stille i den vektklassen man er påmeldt. 

  

Kvalifiseringskrav: 

  

Herrer Kval. Kg   Damer Kval. Kg 

59 kg 470 47 kg 270 

66kg 515 52 kg 290 

74 kg 565 57 kg 310 

83 kg 605 63 kg 335 

93 kg 645 72 kg 370 

105 kg 680 84 kg 405 

120 kg 705 84 + kg 435 

120 + kg 720 

  

STRATEGISAMLING 

Det vil bli avholdt en strategisamling på stevnehotellet torsdag 1.6.17 kl. 1200, da det snart er Forbundsting igjen. 

En ber om at det tas hensyn til dette ved bestilling av flybilletter mv. for de som skal være med på denne. 

DOMMERMØTE 

Det årlige dommermøte avholdes etter strategisamlingen, fra kl. 1830 i samme møterom. 

  

Vi ser fram til å ta imot hele styrkeløftnorge i juni og gleder oss til å arrangere et storslått NM!  

Hilsen 
Kraftsportklubben av 1967 
 

 


