Studentmesterskap i håndball
28. og 29. januar 2011 i Oslo
Velkommen
Hei og velkommen til Studentmesterskap (SM) i håndball, som for første gang på 13 år skal
arrangeres i Oslo. Mesterskapet vil bli avviklet på Norges Idrettshøyskole (NIH). Vi håper du og
ditt lag har lyst å bli med på årets håndballopplevelse!

Deltakelse:
Alle som har studier som hovedbeskjeftigelse og er medlem av et studentidrettslag kan delta.
Studentidrettslaget må være medlem av NSI. Hvert lag består av maks 14 spillere. Det kan være
til sammen 25 % (dvs. 3 stk. pr. lag) ikke-studerende eller studenter fra andre studentidrettslag
opptatt i NSI, per lag.
NB: Hvis lag består av studenter fra flere studentidrettslag, skjer deltakelse uten rett på
medalje.
Kontroll av studiebevis og medlemskap blir foretatt av NSIs representant på stedet.
NB: For å delta på mesterskapet må alle avgifter være betalt, gyldig studiebevis og bevis for
medlemskap i klubb vises frem.
Det vil bli satt et tak på 2 x 16 deltagende lag; 16 herrelag og 16 damelag. Det er førstemann til
mølla når det gjelder plasser. Det er fullt mulig å melde på flere lag i samme klasse, men vi vil
prioritere å få flest mulig ulike klubber.

Foreløpig program:
Fredag 28. januar
Morgen

Dagtid
Kveld
Lørdag 29. januar
Dagtid
Ettermiddag
Kveld
Søndag 30. januar

Obligatorisk lagledermøte og registrering av deltakerne på NIH
Husk kvittering for betalt deltakeravgift, klubbens medlemskort og
studiebevis for hele laget.
Innledende kamper
Sosialt samvær
Innledende kamper og sluttspill
Finaler
Bankett med middag og premiering av
Opprydding og avreise

Et mer spesifisert program, samt kampoppsett vil bli sendt til kontaktpersoner senest en uke før
arrangementsstart.

Påmelding og lagavgift:
Påmelding skjer via skjema på http://www.studentidrett.no/paameldinger/paamelding-smhaandball-2011
Alle lag må ha en kontaktperson og påmeldingen gjøres av denne. Ved påmelding behøves ikke
en endelig spillerliste, men antall spillere må registreres.
Deltakeravgiften er kr 550,- per spiller. (Kontonummer for innbetaling sendes kontaktperson
ved bekreftet påmelding)
Frist for påmelding og betaling er fredag 17. desember.

Registrering og lagledermøte:
Obligatorisk lagledermøte og registrering holdes i hallen på NIH fredag morgen. NSIs
representant vil gjennomgå generell info fra NSI og en representant fra SM-styret vil gå gjennom
den praktiske gjennomføringen.

Overnatting:
Overnatting og frokost vil bli på skole/gymsal (ikke bestemt hvilken). Lagleder er ansvarlig for at
overnattingslokalet blir ryddet på søndag og det vil bli gitt bøter dersom dette ikke er
tilfredsstillende utført. Det blir ikke organisert overnatting fra torsdag til fredag. Dersom noen
lag har spesielle behov for overnatting denne natten, ta kontakt.
Husk sovepose og liggeunderlag!

Mat:
I hallen vil det blir satt opp kiosker. Frokost vil bli servert i overnattingslokalet, lørdag og søndag.
Hvis det er noen som har allergi eller spesielle behov må dette opplyses om ved påmelding.

Transport:
En legger ikke opp til egen transport, men benytter seg av kollektivtilbudet i Oslo. Nærmere
informasjon og rutetider vil bli gitt i informasjonen som sendes ut før turneringen.

Reisefordeling og SM-statutter:
Søknad til NSIs reisefordelingskasse må være hos NSI innen 14 dager etter arrangementet.
Utgiftene støttes som følger:
-

Ved reise med fly, tog eller buss:
o Studentpris/lavpris/gruppebillett: NSI dekker 60 % av billettprisen
o Normalpris: NSI dekker 40 % av billettprisen

Utgiftene må dokumenteres med originale billetter!
-

Ved reise med bil

Ved reise med bil kan det søkes om kr 3,00 pr km med et passasjertillegg på kr 0,40 per km og
passasjer.
Gjeldende statutter og utfyllende bestemmelser for SM skal følges, se www.studentidrett.no

NSI-kontoret:
Skulle det være noe spørsmål om SM, reisefordeling, forsikring og lignende, ta kontakt med NSI
v/Andrea Schmalzried på tlf. 21 02 98 61 eller e-post andrea@studentidrett.no.

Teknisk arrangør:
Har du spørsmål om arrangementet, påmelding eller andre praktiske ting, ta kontakt med
teknisk arrangør v/Martin Sværen på tlf. 915 90 736 eller e-post handballsm2011@gmail.com.

VELKOMMEN TIL Oslo!
Med vennlig hilsen
Andrea Schmalzried
Idrettskonsulent
Norges Studentidrettsforbund

Martin A. Sværen
Leder SM-styret
For NIHI og Gøy HK

Husk å følge med på www.studentidrett.no

