Velkommen som supporter ved årets NM!
Det er veldig gøy å kunne invitere dere supportere til NM og Kristiansand. Det betyr mye for
deltakende lag at noen heier på dem under konkurransen. Det gir dem et ekstra gir som
kanskje kan være avgjørende for plasseringen i konkurransen. Her kommer litt informasjon
fra oss til dere. Gjerne ta kontakt om dere lurer på noe.

Supporter
Minner om at supportere ikke har lov til å snakke med laget mens konkurransen pågår. Altså
under o-løpet og ringløypen. Laget vil kunne få poengtrekk hvis dette skjer. Både guide og
dommere vil følge med på at det ikke skjer. Det er supporternes ansvar å overholde dette.

Overnatting
Hvis dere har valgt å bo på skolen sammen med lagene så skjer dette på Lovisenlund skole
på Lund like utenfor Kristiansand (se kart). Skolen ligger ca. 15-20 min gange fra sentrum av
Kristiansand. For dere som har bestilt hotell, så er dette bekreftet og dere kan sjekke inn der.

Sekretariat
Dette blir på Lovisenlund skole. Alle supportere må registrere seg her ved ankomst, samt
hente ut informasjon og bankettbevis (dere trenger dette for å komme inn på banketten).
Her kan dere også hente t-skjorten.

O-løp
Sted er fortsatt hemmelig og blir ikke opplyst om før lagene forlater skolen. Hvis det er plass
i bussen kan dere ta buss sammen med deltakerne til o-løpet. Det blir supporterområde ved
start/målområde og dere kan følge lagene der. Vi ordner med tracking på storskjem. Her er
det mulig å ha med egen drikke av fritt valg. Kontakt sekretariatet eller noen i
hovedkomiteen etter at lagene har dratt for å få vite hvor dere skal, om dere kjører egen bil.
Det er mulig å parkere ved start/målområdet.

Ringløypen
Denne blir i Baneheia. Her vil det være mulig for supportere og andre å følge med på
konkurransen. Det er mulig å parkere ved «frivillighetens hus», Solbergveien 14 på Eg.

Bankett
Banketten vil være på Clarion Hotell Ernst. Her er det mulig å komme fra kl 18:30 og baren
vil være åpen. Vi blir her utover kvelden og en lokal DJ spiller musikk etter premieutdelingen.

Transport
Det er mulig å ta flybussen til/fra Kjevik. Denne går forbi skolen og stopper ved busstoppet
«Lund Torv». https://www.flybussen.no/ruter/kristiansand

Det er også mulig å ta vanlig buss i Kristiansand fra sentrum til skolen. Her kan dere velge å
gå av på busstoppet «Østerveien» eller «Oddermarka». https://akt.no/

Rammeprogram
Fredag:
Fra kl 16:00
18:00
19:00
20:00
20:15
21:00
21:00 – 0200
02:00

Innsjekk skole
Middag på Lovisenlund skole
Dommermøte og lagledermøte på Lovisenlund
Åpning av NM på Lovisenlund
Transport til O-løpet
Start O-løp
Supporterområde i start/målområdet
O-løp slutt

Lørdag:
06:00 – 07:45
08:00
08:15
09:00
12:15
16:00
19:00

Frokost (smør lunsj)
Åpning av ringløypa på Lovisenlund
Transport til ringløypa/Baneheia
Start ringløype
Lunsj
Slutt ringeløype. Transport til skolen
Bankett

Søndag:
09:00

Frokost og hjemreise

Kart

Kontaktinformasjon
NM-telefon: 951 96 320
E-post: nm.hjelpekorps@gmail.com
Vi gleder oss til å se dere!
Med vennlig hilsen og på vegen av hovedkomiteen
Heidi Sørensen
Leder for NM-komiteen 2019

