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1.Fellesbestemmelser 
§ 5. Påmeldinger 
Alle påmeldinger til løp eller oppvisning skal gå gjennom eget lag, ved representasjon i utlandet også gjennom 
forbundet (se lovens § 21, pkt. 3. f). 
 
Alle påmeldinger må være arrangøren i hende innen kl. 24.00 den dag fristen utløper. Påmeldingsgebyr sendes 
sammen med påmeldingen for alle påmeldte løpere. Forbundsstyret fastsetter størrelsen på påmeldingsgebyrene 
ved Norgesmesterskap. I hurtigløp kan etteranmeldelser mottas med dobbelt påmeldingsgebyr inntil trekning 
finner sted. I kunstløp er etteranmeldelser ikke tillatt, men etteranmeldte kan settes på venteliste. Hvis løpere 
trekkes innen trekningen kan de erstatte trukket løper i den aktuelle konkurranseklasse. Klubbene må 
etteranmelde løpere i prioritert rekkefølge. Reserveplassene vil kreve dobbelt påmeldingsgebyr. Ved for stor 
påmelding til nasjonale/internasjonale stevner skal NSF, etter søknad fra arrangøren, eventuelt begrense 
deltakelsen. Dersom arrangøren eller NSF ønsker det, deler NSF løperne i nasjonale/internasjonale stevner inn i 
grupper. 

3. Bestemmelser kunstløp 
 
§ 15. Klasseinndelingen kunstløp  
1. Konkurranser i kunstløp foregår i fire grupper: single kvinner, single menn, parløp og isdans.  
2. Singleløpere inndeles i følgende klasser: Oppvisningsklasse, Cubs under 12, Cubs over 12, Springs, Debs, 
Novice, Junior, Senior, Basic og Veteran. Alle løpere i Cubs, Springs, Debs, Novice og Junior skal ikke ha fylt 
19 år for singel kvinner/menn, og kvinner i par/isdans, øvre aldersgrense er 21 år for menn i par/isdans pr 1. juli 
ved sesongens begynnelse. Løpere over 19 år (kvinner/menn singel, kvinner i par/isdans) og 21 år (menn i 
par/isdans) pr 1. juli er Senior- eller Basicløpere. Basic har maksimumsalder 28 år, og løperne bør ha tidligere 
konkurranse-erfaring. Veteranklassen er åpen for alderen 28-79 år. Cubsklassen deles i to grupper; Cubs under 
12  (fra det året man fyller 11 år) og Cubs over 12 år (fra det året man fyller 12 år). 
3. Det er kun tillatt å rykke oppover i klassesystemet, med unntak av klassen Basic. Løpere kan konkurrere i 
ulike klasser innenfor samme sesong, med unntak av Basic. Løpere kan ikke gå inn i klassen Basic midt i 
sesongen. Øvelsesutvalget skal være veiledende ved klassevalg, men det anbefales at alle løpere har bestått test 3 
for å kunne delta i nasjonale konkurranser.  
4. All opprykking i ny klasse er, innenfor disse bestemmelsene, overlatt løperens valgfrihet. Opprykk til ny 
klasse kontrolleres av løperens lag/klubb.  
5. En løper kan kun stille i en konkurranseklasse samme stevnehelg. 
6. Aldersinndeling i klassene 
 
 Fra året man fyller Til og med det året løperen fyller Aldersgrense pr.1.juli 

før sesongstart 
Oppvisning 6 år 10 år  
Cubs u/12  11 år 11 år   
Cubs o/12  12 år  Ikke fylt 19 år  
Springs 11 år  Ikke fylt 19 år 
Basic  11 år  Ikke fylt 28 år 
Veteran  28 år  Ikke fylt 79 år 
Debs jenter  11 år  Ikke fylt 19 år 
Debs gutter  11 år  Ikke fylt 19 år 
Novice jenter 11 år  Ikke fylt 19 år 
Novice gutter 11 år  Ikke fylt 19 år 
Junior kvinner 11 år  Ikke fylt 19 år 
Junior menn 11 år  Ikke fylt 19 år 
Senior kvinner 11 år  
Senior menn 11 år  
Senior isdans/par kvinner 11 år  
Senior isdans/par menn 11 år  
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§ 16. Mesterskapene i kunstløp, generelt  
Norgesmesterskapet i kunstløp arrangeres for klassene senior og junior (menn og kvinner) (samt par og isdans 
hvis deltagelse) Landsmesterskap i kunstløp arrangeres for klassene Basic, Debs og Novice (gutter og jenter). 
Dispensasjoner i forbindelse med mesterskapene i kunstløp avgjøres av NSF/TK.  
 
§ 17. Mesterskapene i kunstløp, regler  
1. I Norgesmesterskapet for Senior trekkes startrekkefølgen etter ISUs bestemmelser ved kortprogram. I friløp 
går løperne i omvendt rekkefølge, basert på resultater etter kortprogram. Alle løperne går kortprogram, 12 løpere 
går friløp.  Løpere som får delta skal ha oppnådd minimumsgrense mht. oppnådde tekniske poeng for minst ett 
kortprogram og ett friløp i inneværende sesong før mesterskapet avvikles. Den tekniske scoren for kortprogram 
og friløp kan oppnås i ulike nasjonale stevner. Det er den høyeste totale tekniske poengsummen for hver enkelt 
løper som vil være tellende i uttaket. Hvis to løpere har lik totalscore på uttakslisten vil løperen med høyest score 
fra friløp prioriteres. Dersom en løper ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet  dokumentert 
sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan løperen søke om dispensasjon. Foregående sesongs resultater vil da bli 
vurdert. NSF/TK kunstløp tar i god tid – senest 2 uker før mesterskapet – ut de løpere som får delta.  
 
 
2. I Norgesmesterskapet for Junior trekkes startrekkefølgen etter ISUs bestemmelser ved kortprogram. I friløp 
går løperne i omvendt rekkefølge, basert på resultater etter kortprogram.Alle løperne går kortprogram, 12 løpere 
går friløp. Løpere som får delta skal ha oppnådd minimumsgrense mht. oppnådde tekniske poeng for minst ett 
kortprogram og ett friløp i inneværende sesong før mesterskapet avvikles. Den tekniske scoren for kortprogram 
og friløp kan oppnås i ulike nasjonale stevner. Det er den høyeste totale tekniske poengsummen for hver enkelt 
løper som vil være tellende i uttaket. Hvis to løpere har lik totalscore på uttakslisten vil løperen med høyest score 
fra friløp prioriteres. Dersom en løper ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet  dokumentert 
sykdom/skade/andre særlige årsaker, kan løperen søke om dispensasjon. Foregående sesongs resultater vil da bli 
vurdert. NSF/TK tar i god tid – senest 2 uker før mesterskapet – ut de løpere som får delta.  
 
 
3. I Landsmesterskapet for Basic,  Debs og Novice trekkes startrekkefølgen etter ISUs bestemmelser ved 
kortprogram. I friløp går løperne i omvendt rekkefølge, basert på resultater etter kortprogram. Debs og Novice: 
Alle løperne går kortprogram, 12 løpere går friløp. Basic: Denne klassen konkurrerer kun i friløp og er åpen for 
12 kvalifiserte deltagere. Løpere som får delta i Debs og Novice skal ha oppnådd minimumsgrense mht. 
oppnådde tekniske poeng for minst ett kortprogram og ett friløp i inneværende sesong før mesterskapet avvikles. 
For Basic gjelder kun teknisk score i friløp. Den tekniske scoren for kortprogram og friløp kan oppnås i ulike 
nasjonale stevner. Det er den høyeste totale tekniske poengsummen for hver enkelt løper som vil være tellende i 
uttaket. Hvis to løpere har lik totalscore på uttakslisten vil løperen med høyest score fra friløp prioriteres. 
Dersom en løper ikke kan konkurrere i høstsesongen grunnet  dokumentert sykdom/skade/andre særlige årsaker, 
kan løperen søke om dispensasjon. Foregående sesongs resultater vil da bli vurdert. Hver klubb får delta med 1 
løper som har oppnådd minimumsgrensen. De resterende plassene fylles opp på bakgrunn av poeng, uavhengig 
av klubb.  NSF/TK foretar den endelige godkjenning av hvilke løpere som får delta i landsmesterskapet inntil et 
totalt deltakerantall på 24 i Debs og Novice, 12 i Basic.  
 
4. Det vil lages en reserveliste ved uttaket til NM/LM. Ved forfall/sykdom hos de uttatte løpere vil klassen fylles 
opp fra reservelisten inntil kl.18.00 den siste tirsdag forut for mesterskapets start.  
Ved forfall fra den ordinære deltagerlisten vil det fylles opp med neste fra reservelisten. Reservelisten vil 
rangeres ut fra oppnådd total teknisk poengsum gjennom sesongen og er uavhengig av klubb. 
Minimumsgrense mht. oppnådde teknisk score for å delta i LM/NM: 
 
 
Minstekravene til tekniske poeng (TES):  
Klasse Kortprogram  Friløp 
Basic jenter og gutter - 10  
Debs jenter  8 11 
Debs gutter  9 11 
Novice jenter 11 16 
Novice gutter 12 18 
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Junior kvinner 13 21 
Junior menn 16 23 
Senior kvinner 18 25 
Senior menn 19 27 
 
 
 
 
5.  
Antall deltagere: 
 
Klasse Kortprogram Friløp 
Basic  - 12 
Debs 24 12 (finalesøndag) 
Novice 24 12 (finalesøndag) 
Junior 24 12 (finalesøndag) 
Senior 24 12 (finalesøndag) 
 
 
§18 Protokoller/resultater 
 
Arrangører av nasjonale og internasjonale stevner i Norge skal publisere resultatene på NSFs 
resultatside senest 6 timer etter konkurranseslutt. 
Ved arrangementer på ISUs liste skal ISU-protokoll sendes elektronisk NSF innen en uke. 
 
 
 

  

  


