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Norgesmesterskapene 2016 
 
Enebakk Vannskiklubb har gleden av å invitere til norgesmesterskapene i vannski for 
aldersbestemte klasser, åpen klasse og funk.  
 
NM for aldersbestemte klasser er åpent for alle fra det året man fyller 13. Man kan delta i åpen 
klasse fra det året man fyller 15. I år er det ingen kvalifiseringskrav eller krav til tidligere 
deltagelse. 
 

Foreløpig program 
Fredag 29.07:  Lagledermøte 
  Kvalifisering og min. en finale i aldersbestemte klasser 
 
Lørdag 30.07: Finaler aldersbestemte klasser 
  Premieutdeling 
  Lagledermøte 
  Kvalifisering åpen klasse og funk. 
 
Søndag 31.07: Finale åpen klasse og funk. 
  Premieutdeling 
 
NM’s høyeste utmerkelse er Hans Majestets Kongens Pokal. Denne pokal tildeles den utøver i åpen 
klasse herrer og damer, som oppnår det resultat som er nærmest gjeldende europarekord, og etter 
statutter fastsatt av Norges Idrettsforbund. Oppnås beste resultat i en klasse hvor kongepokal ikke er 
satt opp vil pokalen ikke bli delt ut. 
 

Trening 
Det vil ikke bli offisiell trening. Trening kan bookes direkte hos EVSK. 
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Påmelding 
Skriftlig påmelding skal være forbundet i hende, med kopi til klubben innen 20. juli 2016. 
 
Ved påmelding skal det oppgis følgende: 

 Navn på lagleder og eventuelt reserve 

 Løpers navn 

 Løpers fødselsdato 

 Hvilken aldersklasse det skal konkurreres i 

 Grener og hopphøyde dersom dette er valgfritt (hvis deltagelse i både åpen og 
aldersbestemte klasser må dette oppgis for begge aldersklassene). 
 

Epost-adresser: nm2016@evsk.no vannskiforbundet@vannski.no og president@vannski.no   
 
 
 
Startkontigent er kr 200,- pr gren og kr 500,- for alle 3 grener pr klasse.  
Dette betales samlet fra hver klubb til konto 1100 42 18797. Merk betalingen NM2016 
Kvittering for betaling skal sendes sammen med påmelding. 
 
Etteranmelding: Tilleggsgebyr på kr 200,- pr klasse. 
 
Trekkbåt: 2014 Ski Nautique 200, Zero Off Rev R 
 
Overnatting: Thon Hotell Ski, Tlf: 64 85 35 00, www.thonhotels.no  

 
 
Følg med på www.vannski.no for oppdatering og ytterligere informasjon. 
 
 
 
 
 
 
 

Hjertelig velkommen til NM 2016! 
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