
 

 

 

 

DANS UNDER NORDLYSET 
ISHAVSBYEN KUNSTLØPKLUBB INVITERER TIL 

VERDENS NORDLIGSTE KUNSTLØPSTEVNE 

STED: TROMSØ ISHALL DATO: 21. – 22. JANUAR 2017 

PÅMELDING OG BETALING 
Påmelding via minidrett.no innen 23.12.2016. 

Påmeldingsavgiften betales online på minidrett.no. 

• Cubs under og over 12 år: 400 kr 
• Springs: 400 kr 
• Oppvisning: 250 kr.  

 

PROGRAM, TIDSSKJEMA OG TREKNING 
Nærmere informasjon om konkurransedag og starttid for 
hver klasse blir publisert i samråd med overdommer 31. 
desember 2016. Trekningen foretas på kvelden torsdag 
19. januar. Stevnet starter lørdag 21. januar kl 09:00 og 
søndag 22.januar kl 09.00. 

 

ELEMENTSKJEMA 
Elementskjema for Cubs og Springs må sendes inn til 
elementskjema@n-s-f.no senest tre uker før stevnet. 

 

MUSIKK 
Musikkfiler sendes til musikkIKK@gmail.com innen 11. 
januar 2016. 

Filene merkes med utøverens navn, klubb og klasse. Alle 
får bekreftelse på at musikk er mottatt. Alle må i tillegg 
ha med back-up CD. 

 

ISHALLEN 
Tromsø Ishall er en relativt varm ishall og ligger 5-10 min 
med bil fra Tromsø lufthavn Langnes, og 10 min fra 
Tromsø Sentrum. 
 
Det vil bli salg av blomster og ordinære kioskvarer. I 
tillegg serverer vi varm lunsj begge dager. 
 

 

IS-DISKO 
Vi inviterer til is-disko rett etter premieutdeling lørdag 
21.januar kl 19:00-22:00. Det blir mulighet for kjøp av 
pizza, popcorn, brus mm. Inngang kr 20,-. 
 

TROMSØ BY 
Tromsø internasjonale filmfestival (tiff.no) arrangeres 
16-22. januar 2017. Tromsøområdet er kjent for sitt 
klare nordlys, og stevnet arrangeres i tiden da nordlyset 
er på sitt sterkeste. 
 

OVERNATTING 
Klubben har gjort en avtale om idrettspriser med Scandic 
Grand Hotell: 

• Enkeltrom: 840 kr 
• Dobbeltrom: 1040 kr 
• Trippelrom: 1240 (sengeplass til 3. Mulig med ett 

barn ekstra i samme seng som de voksne uten 
ekstra kostnad) 

• Firemannsrom: 1440 (OBS: kun få rom 
tilgjengelig) 

Tlf 777 53 777/ Epost grandtromso@scandichotels.com 
og henvis til referanse: 46009125. Bestilling av rom må 
gjøres innen 1.desember 2016. 

Dersom dere velger et annet hotell bør dere bestille rom 
tidlig da det fort blir fullt pga filmfestival og 
nordlysturisme. 
 
Det er også mulighet for privat innkvartering eller 
overnatting ved nærliggende skole – hvis dette er 
aktuelt, kontakt oss: ishavsbyenkk@gmail.com.  
 
Da ønsker vi alle velkommen til en hyggelig skøytehelg i 
Tromsø! 
 
Med hilsen styret i Ishavsbyen Kunstløpklubb 
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