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Norges Livredningsselskap, Grenland og Lågen livredning og svømmeklubb 
                                      har gleden av å invitere til   
 

NM livredning i hav 2019    22-23 juni 

Kjærstranda, Stavern 
 
 

Klassene: 
Yngre junior jenter/gutter:  2004 – 2006  
Junior jenter/gutter:  2001 – 2003   
Åpen damer/herrer:  2000 og eldre  
Nipper: 2010 – 2007, pararelt arrangement for nippers. Premiering til alle.  
Nippers må bruke våtdrakt i vannet. Banen/distansen er kortere enn for de andre klassene, unntatt beach flags. 

Øvelsene: 
Beach Flag                                                                                     Nippers, Yngre junior, junior jenter/gutter, åpen damer/herrer 
Beach Sprint                                                                                   Nippers, Yngre junior, junior jenter/gutter, åpen damer/herrer 
Board Race                                                                                    Nippers, Yngre junior, junior jenter/gutter, åpen damer/herrer 
Surf Race                                                                                       Nippers, Yngre j. jenter/gutter, j jenter/gutter, åpen damer/herrer 
Surf Ski Race                                                                                        Yngre junior, Junior jenter/gutter, åpen damer/herrer  
Oceanman/ Oceanwoman                                                               Junior jenter/gutter, åpen dame/herre 
Beach Relay (4 utøvere pr lag)                                                        Yngre junior, Junior jenter/gutter, åpen damer/herrer 
Board Rescue (2 utøvere pr lag)                                                     Yngre junior, junior jenter/gutter, åpen damer/herrer 
Oceanman/ Oceanvoman Relay (4 utøvere pr lag)                     Junior jenter/gutter, åpen damer/herrer 
Rescue Tube rescue (4 utøvere pr lag)                                          Yngre junior, junior jenter/gutter, åpen damer/herrer 
Ocean lifesaver relay (mix 2 jenter, 2 gutter pr. lag)                  Yngre junior, junior jenter/gutter, åpen damer/herrer 
Board race relay (2 utøvere pr lag)                                                Nippers 
Brandstafetten (3 utøvere pr lag)                                                  Nippers 
 

Heatene: 
Heat settes opp i forhold til kjønn, ved behov for oppdeling av heat vil klassene skilles. Lagøvelser følger samme klassedeling 
som individuelle unntatt Yngre Junior som ikke er kjønnsdelt, kun mixlag. Hver klasse premieres for seg. 

Ansvarling for påmelding og oppsett av heat:  
Kine Granberg, 
kinegrl@online.no  

Utstyr:  
Da arrangøren har begrenset med utstyr, må klubbene I utgangspunktet, 
stille med board og Ski. Board skal følge ILS beskrivelse, alle surfski som 
holder lengde-, bredde- og vektmålene til ILS vil bli godtatt (det er lov å 
legge i lodd for å oppnå vekt). Så langt det er mulig vil arrangøren låne ut 
utstyr. 
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Reglementet:   
Alle øvelser arrangeres og dømmes i forhold til det internasjonale reglementet for livredningskonkurranser, ILSE regler  
 
Spørsmål om øvelsene og programmet og om arrangement rettes til:  
NM ansvarlig Nina Fostås Bråthen tlf.: 0047 92620927 e-post: nina@svommeklubben.info    
 
Norges beste strandlivredder: 
Det kåres sammenlagt bestemannspris i hver klasse og Norgesmester i hver klasse/øvelse. For junior og åpen klasse vil 5 av 6 
øvelser være tellende når bestemannspris kåres, dvs. svakeste poengsum strykes. For yngre junior vil det være 4 av 5 øvelser. 
Det kåres 1 beste klubb.  
Utdeling av premier for øvelsene som er gjennomført lørdag, gjennomført lørdag, under banketten. Nippers får også sin pokal 
under banketten. Alle nipperslag får medalje på slutten av søndagen, da blir også bestemannsprisene og klubbprisen, samt pre-
mieutdelingen for søndagens øvelser gjennomført. 
 
Nippers – 2019 - Vil foregå lørdag og søndag  
 
Foreløpig program:  
Med forbehold om endringer, et endelig program vil bli utarbeidet når påmeldingene er mottatt. 

Lørdag 22.06.2019    

09:00 - 09:40 Lagledermøte/dommermøte/crewmøte (på området vi skal ha arrangementet) 

09:00-09:40  Oppvarming 

09:45-10:00 Presentasjon av alle deltagende klubber/innmarsj 

10:00-10:30 Surf ski race 

10:30-11:00 Rescue tube Rescue 

11:00-11:30 Surf race 

11:30-12:30 Pause 

12:30-13:30 Board rescue 

13:45-15:00 Beach sprint 

15:00-16:00 Beach relay 

17:30-19:30 Bankett Nestun grendehus 

 

Søndag 23.06.2019 

09:00-09:40 Lagledermøte/dommermøte 

09:00–09:40 Oppvarming 

10:00-11:00 Ocean lifesaver relay  

11:00-12:00 Board race 

12:00-12:30 Board race relay (kun nippers) 

12:30-13:30 Oceanman/Oceanwoman 

13:30-14:30 Pause 

14:30-15:30 Beach flags 

15:30-16:00 Brandt stafetten 

16:00-17:00 Oceanman/Oceanvoman Relay 

17:00 Premieutdeling 
 
NB!   I Begge arrangementene er tidene veiledende, neste øvelse starter så fort som mulig.   
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Nippers må benytte våtdrakt, øvrige utøvere må ha det dersom temperaturen er 15 grader eller kaldere i vannet, men de kan 
velge selv ved høyere vanntemperatur, om de ønsker å ha våtdrakt på seg eller ikke. 

Informasjon om banketten:  
Banketten vil bli holdt på Nestun samfunnshus, prisen er225 kr. for voksne/ 175 kr. for Nippers. 
Adresse: Nestun samfunnshus, Foldvikveien 94, 3294 Stavern. Det vil bli 
servert grillmat. 

 

VIKTIG! Påmelding til mesterskapet, bankett og hotell 

Påmelding av klubben, med kontaktinfo og antall utøvere gjøres på egne 
vedlagte skjemaer. 
Påmeldingsfrist og betaling 03.juni 2019  

Påmelding sendes til kinegrl@online.no 

Priser: 
Klubbkontingent: 500,- 
Individuelle starter: 100,- pr. deltager. 
Lagøvelser: 150,- per lag 
Nippers: 150,- uansett antall øvelser 
 
Påmeldingen er gyldig når påmeldingsavgiften er betalt inn til  
 
konto nr. 1506.21.73480 Grenland livredning 
Internasjonalt kontonummer (IBAN) NO94 1506 2173 480 BIC (Swift-adresse) DNBANOKKXXX 
 
Husk også gyldig medlemskap og lisens! 
Viktig at dere informerer foreldre om at det vil bli eget område for utøvere og lagledere som er oppmerket, og vi ikke ønsker at 
foreldre/tilskuere oppholder seg i dette området. 
 
 
Transport 
Det er mulig med fly til Torp lufthavn Sandefjord og tog + buss derfra. Buss 
nr. 206 går fra Larvik til Kjærstranda. 
 
 
Overnatting 
Vi har inngått avtale med Kjærstranda camping, om at de som deltar på 
NM har anledning til å få plass der for 300,- pr natt for campingvogn/ 
bobil. 
 
Lydhusstranda som ligger som nabocampingplass, har utleiehytter. Tlf 
33156800 
 
Solplassen Rakke camping tlf. 33199282 (3 pers pr hytte) leier ut kun fre-
dag-søndag (må ha bil) 
 
Kystledhytter i området: Grevlestua og Rakke, soveplass til 7 stk. på hver  
av disse. booking via osjofjorden.org velg så kystledhytter. Tlf 67554990 
 
Brunvall gård 33195535, leiligheter, små hus. 
 
Nevlunghavn gjestgiveri, tlf 33188150. 2 manns rom,  
 
Oddanesand camping, tlf: 33188270 campinghytter. 
 

Vi ønsker velkommen til Stavern og gleder oss til å se mange utøvere! 


