Rullesport Danmark og
Næstved Speedskating Klub
Inviterer til indendørsstævne i Næstved lørdag d. 19.
januar 2019 kl. 9.00 til ca. 19.00.
NSK´s Januarstævne er for alle, kom og få en god dag sammen med dine klubkammerater og rullevenner
og mød andre fra hele Danmark, der også har rulleskøjteløb som passion. Børn, unge, gamle, mænd,
kvinder, eliteløbere, øvede og nybegyndere, er alle velkommen, der er plads til alle.
Vi gentager succesen fra de sidste år, hvor Januarstævnet blev årets største Inline event med mere end
120 aktive løbere, lad os slå rekorden i år. Stævnet bliver igen i år afholdt i Næstveds flotte Arena. Arena
Næstved har en fantastisk gulvbelægning hvor man står rigtig god fast, så der kan komme rigtig god fart
på. Sidste år havde vi også besøg fra Norge og Sverige og de er selvfølgelig også velkommen igen i år.
Der køres efter gældende reglement og som almindeligt kriterium med følgende justeret distancer og
klasser, Sportsklassen kræver dog ingen Licens, så ALLE kan deltage her, Inliner, Side by Side,
nybegyndere og letøvede.
Konkurrence klassen Mikro, Mini og Maxi
5 omgange sprint
15 omgange linje
20 omgange point
30 omgange stafet

Konkurrence klassen Ungdom, Kadet
5 omgange sprint
15 omgange linje
20 omgange point
30 omgange stafet

Konkurrence klassen Ungdom, Kadet
5 omgange sprint
15 omgange linje
40 omgange point/udskillelse
40 omgange stafet
10 holdforfølgelse

Konkurrence klassen Junior og op
5 omgange sprint
15 omgange linje
40 omgange point/udskillelse
40 omgange stafet
10 holdforfølgelse

Alle klasser i Sport (det er ikke nødvendigt at have licens i denne gruppe, kun medlemskab af en
klub)
3 omgange sprint
8 omgange linje
15 omgange point
15 omgange udskillelse
Stafet og holdforfølgelsesløb er der tilmelding på dagen. I disse to discipliner kan der også laves hold
på tværs af klubberne. Dette for at få så mange deltagere på gulvet som muligt.
For begge klassers vedkommende vil der blive præmieret individuelt i de klasser man reglementsmæssigt
tilhører, uanset om klasser evt. slås sammen på tværs af alder og/eller køn, af hensyn til den sportslige
afvikling.
Prisen for deltagelse er kr. 145,- pr deltager.
Betaling skal ske klubvis inden stævnedagen til NSK Nemkontonr: 9819-4571153411 med angivelse af ”eget
klubnavn” og ”NSK”
Klubvis tilmelding pr. e-mail til: turneringsudvalg-speed@rullesport.dk
Turneringsudvalget vil bekræfte modtagelsen af tilmeldingen, så hvis du ikke får en bekræftelse, er din
tilmelding ikke modtaget af udvalget.
Tilmeldingen skal foretages på de regneark, som ligger på Rullesport Danmarks hjemmeside. Her findes
også en kort vejledning i korrekt udfyldelse af tilmeldingsarket.
Frist for bindende tilmelding: mandag d. 7. januar 2019 kl. 22.00

HUSK NU FRISTEN !!!!!!!!!

Ved tilmelding af mere end 3 løbere skal hver klub stille med en dommer/dommerhjælper for hver
påbegyndt 10 løbere. Dette meddeles på den samlede klubtilmelding.
Arena Næstveds forhold: Der køres på kunststofgulv med højt grib. Det vil være muligt at prøve banen
fra kl. 08:00.
Det er ikke tilladt at medbringe mad, idet der forefindes cafeteria og bod i Arenaen.
Adressen er Rolighedsvej 20, 4700 Næstved.
Til info afholder Talent Truppen samling dagen efter, altså søndag den 20. Januar 2019.
Det er muligt at overnatte fra fredag-lørdag-søndag incl morgenmad for 50,- kr/ person/dag
i hallen eller ønsker men mere luksuøs overnatning kan Hotel Kirstine anbefales, tlf.
55774700.

Vi glæder os til at se jer til stævne i det nye år!
Venlig hilsen Næstved Speedskating Klub
- Inline sport og motion for alle –
God Jul og godt nytår, vi ses
For yderligere oplysninger kontakt Jesper Møller Jensen på jmjmoller@me.com eller telefonisk på
20933380.

