
 
 

 

 

Norges Skøyteforbunds uttakskriterier for 

norske mesterskap sesongen 2020/2021 
 

Norske mesterskap 
• Deltakerne til NM kvalifiserer seg på grunnlag av tids- eller poengkrav som skal være oppnådd i 

et NC stevne sesongen 2019/2020, eller et stevne på terminlisten for sesongen 2020/21. 

• Løpere som klarer kvalifiseringstiden(e) i et stevne spesifisert i punktet ovenfor, er automatisk 

kvalifisert.  

• Hvis en løper ikke er kvalifisert på en distanse i henhold til reglene ovenfor, men deltok i WC 

løp på distansen i sesongen 2019/2020 eller 2020/21, gis vedkommende et «wild card», som gir 

rett til å starte med plassering på rankinglisten basert på bestetider etter 1. juli 2019. 

• Åpenbart kvalifiserte løpere som av forskjellige grunner ikke har deltatt på noen av stevnene 

nevnt i første punkt, kan bli tatt ut på skjønn. Uttaket baserer seg på resultater fra sesongen 

2018/2019, på bakgrunn av løp i sesongene 2019/2020 og 2020/2021. Disse løpere blir da tatt ut 

på en sportslig vurdering. Hensikten er å sikre at våre beste løpere deltar i mesterskapet. 

• I henhold til vedtak på skøytetinget 2015, skal hver krets være representert (tilleggskvote). For å 

bli vurdert på tilleggs kvoten, må løperen ha deltatt i minst ett NC løp de to siste sesonger.  

• NSF følger ISUs regler og tar kun ut løpere som er født før 01.07.2006. (Fra og med 2. års junior 

C).  

• 2. års Junior C løpere som er kvalifisert (født 01.07.2006-30.06.2007), blir kontaktet av NSF før 

uttaket blir kunngjort. 

 

 

Kvalifiseringstider NM kvinner  

  500 m 1.000 m 1.500 m 3.000 m 5.000 m 

NM enkeltdistanser Inne 43,00 1.25,00 2.13,00 4,35,00 8.10,00 

 Ute 44,50 1.28,00 2.17,00 4.45,00 8.25,00 
 

NM allround senior Inne 95,000 Poengsum 1.500 m 3.000 m 

 Ute 98,000 Poengsum 1.500 m 3.000 m 
  

NM allround junior Inne 95,000 Poengsum 1.000 m 1.500 m 

 Ute 98,000 Poengsum 1.000 m 1.500 m 
 

NM sprint senior Inne 90,000 Poengsum 500 m 1.000 m 

 Ute 92,500 Poengsum 500 m 1.000 m 
 

NM sprint junior Inne 95,000 Poengsum 500 m 1.000 m 

 Ute 97.500 Poengsum 500 m 1.000 m 

 



 
 

 

 

Kvalifiseringstider NM menn 

  500 m 1.000 m 1.500 m 5.000 m 10.000 m 

NM enkeltdistanser Inne 37,00 1.13,00 1.52,00 6.50,00 14.20,00 

 Ute 38,50 1.16,00 1.56,00 7.05,00 14.50,00 
 

NM allround senior Inne 83,000 Poengsum 1.500 m 5.000 m 

 Ute 86,000 Poengsum 1.500 m 5.000 m 
  

NM allround junior Inne 86,000 Poengsum 1.500 m 3.000 m 

 Ute 89,000 Poengsum 1.500 m 3.000m 
 

NM sprint senior Inne 78,000 Poengsum 500 m 1.000 m 

 Ute 80,500 Poengsum 500 m 1.000 m 
 

NM sprint junior Inne 81,000 Poengsum 500 m 1.000 m 

 Ute 83.500 Poengsum 500 m 1.000 m 

 

• Tidene må være oppnådd i Norges Cup sesongen 2019/2020, eller stevner på den norske eller 

internasjonale terminlisten 2020/2021.  

• For sammenlagt stevner (NM sprint og NM allround), beregnes poengsummen på to distanser. 

Tidene på disse distansene, må ikke nødvendigvis være oppnådd i samme stevne, men tidene må 

også her være oppnådd i stevner spesifisert i punktet ovenfor.  

• Distansene som danner utgangspunktet i uttaket til hvert mesterskap er de distansene som er 

listet opp i ovenstående tabell. 

• Løpere som kvalifiserer til både allround og sprint firkamp, må velge hvilken kategori de ønsker 

å delta i. 

• Løpere som ikke kvalifiserer til deltagelse i en av firkampene kan bli tatt ut til deltagelse på en 

eller flere enkeltdistanser, hvis de kvalifiserer til dette. 

• På bakgrunn av pandemisituasjonen forbeholder NSF/TKH retten til å skjerpe kvalifiserings-

kravene ytterligere for at NM Senior 2021 skal bli et elitestevne med et fornuftig antall 

deltakere. 
 

Ansvarlig for NM-uttak for sesongen 2020/2021 er Lasse Sætre og Roar Eriksen. 

 

 

Landsmesterskapet 
Landsmesterskapet er åpent for alle som er født mellom 01.07.2003 og 30.06.2008. Løperne som 

meldes på må representere en norsk klubb. De må være norske statsborgere eller har hatt fast bopel 

i Norge pr. 1. juli før sesongen mesterskapet finner sted. Klubbene melder på løpere til sin krets, 

som sender påmeldingsskjema til forbundet. Forbundet sørger for at kretsene og klubbene får 

påmeldingsskjemaet senest første uken i januar. 


