
 

Styrkeløftregion Østafjell v/ Skien Atletklubb har gleden av å invitere til norgesmesterskap 

i styrkeløft utstyr, 22.-26. Juni 2022. 

Mesterskapet arrangeres som en del av NM-veka 2022, i Skien Fritidspark. Vi ønsker publikum 

hjertelig velkommen! 

Mesterskapet vil streames i sin helhet, og deler vil sendes på NRK i forbindelse med NM-veka. 

Påmeldingsfrist: 01.05.22 -  Startavgift: 900,- pr. deltager. 

Tidsskjema og puljeoppsett kommer kort tid etter påmeldingsfristens utløp, men det må påregnes 

at det blir løfting 22.06.22 og 23.06.22 (noe avhengig av NRKs sendeskjema). 

Påmelding skjer via klubbsiden (www.styrkeløft.no) og faktura blir tilsendt klubbene etter 

påmeldingsfristens utløp. Påmeldingsavgiften skal betales til konto nr. 1503.84.72094 

Kvalifiseringskrav: https://styrkeloft.no/kvalifiseringskrav-nm/ 

Kvalifiseringsfrist: 22.06.21 – 01.05.22. 

Det er klassefast påmelding, dvs. at utøvere må stille i den vektklassen de er påmeldt i. 

Etteranmelding godtas ikke. 

Arrangørkontakt: Styret i Skien AK v. post@skienak.no 

Stevnearena: Skien Fritidspark https://www.skienfritidspark.no/ 

Transport: 

Buss (farte.no): M3 fra Porsgrunn sentrum mot Skien stopper ved Skien Fritidspark. Samme buss 

går fra Skien sentrum mot Porsgrunn med stopp ved Skien Fritidspark. 

Stevnehotell: 

Hotel Vic i Porsgrunn (https://www.vichotel.no/) 

http://www.styrkeløft.no/
https://styrkeloft.no/kvalifiseringskrav-nm/
https://www.vichotel.no/


Prisene inkluderer frokost og ettermiddagskaffe med frukt og kake. Hotellet tilbyr også gratis 

kveldsmåltid mandag-lørdag kl 18-21. Rom bestilles av Hotel Vic på booking@vichotel.no eller 

på telefon 35569800, med referanse «NM Styrkeløft». 

Økonomirom – 890,-  pr natt   Standard enkeltrom – 990,- pr natt 

Standard rom for 2 – 1140,- pr natt Superior enkeltrom – 1150,- pr natt 

Superior rom for 2 – 1300,- pr natt 

Det vil være stevnevekt tilgjengelig på hotellet og på stevneområdet. 

Det er i tillegg reservert 10 rom ved Comfort Hotel Porsgrunn 

(https://www.nordicchoicehotels.com/hotels/norway/porsgrunn/comfort-hotel-porsgrunn/ ) 

Dobbeltrom inkl. Frokost – 1600,- pr natt 

Bestilles på co.porsgrunn@choice.no eller på telefon 35190010, med referanse 004975. 

Bestillingsfrist innen 01.05.2022.  

Mer informasjon: 

NM-veka 2022:  https://www.nm-veka.no/mesterskap/skien-2022/ 

Meld deg på eventen «NM styrkeløft utstyr 2022» på Facebook og følg med på 

forberedelsene og «behind the scenes» på instagram @skienak! 
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