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Hvor finnes Se oppslag om baneområdet på oppslagstavle. 
Påmeling og 
tidsskjema 

Påmelding skjer via Online, og det endelige tidsskjema vil foreligge tre 
dager før stevnestart. 

Opprop Avkryssing senest en time før start. Oppgi årsbeste i alle sprintløp.  

Innmarsj 
Innmarsj foregår fra nordøstre port (nord for sekretariatbygg). For å kunne 
delta i øvelsen,må deltagerne møte til innmarsj til tidspunkter som går 
frem av programmet eller ved oppslag.  

Kastutstyr 

Kontroll av kastredskaper foregår i materialboden som befinner seg i 
kjelleren på sekretariatbygget. Kontroll skal foregå pg redskapen skal 
leveres senest to timer før den skal benyttes i konkurransen, jenfør eller 
NM-reglementet. 

Stafett Endelig lagoppstilling leveres ved opprop. 

Forsøk 
Dersom det er påmeldt mer enn åtte deltagere på 100 og 200 meter i en 
klasse, seedes deltagerne i to eller tre heat. Tre, eventuelt to, går til finale, 
samt beste tider. I hekk og løp over 200 meter er tid avgjørende. 

Premieutdeling 
Premieutdeling gjennomføres hver hele time. Vennligst møt frem i god tid. 
Skulle du være forhindret i å møte, kontakt seremonikontoret for henting 
av medalje. 

Piggsko Maksimum pigglengde i høyde/stav/spyd er ni millimeter. I øvrige øvelser 
er maksimal pigglengde seks millimeter. 

Resultater 
Når en øvelse er ferdig, vil resultatene bli slått opp på oppslagstavle. 
Fullstendig resultatliste legge sut på mesterskapets hjemmeside på 
internett. 

Opphold bane Vi anmoder om at du ikke går for tidlig inn på banen før start, og at indre 
bane forlates så snart øvelsen er ferdig. 

Stevnekontor 

Stevnekontoret er beliggende i kiosken øst for sekretariatbygget. Det er 
bemannet stort sett under hele mesterskapet. Åpningstider: 

• Torsdag 14. august fra kl. 18:00 til 21:00 
• Fredag 15. august fra kl 09:30 og videre utover 
• Lørdag 16. august fra kl 09:00 og videre utover 
• Søndag 17. august fra kl 09:00 og videre utover 

Parkering Parkering ved Greveskogen krever litt omtanke. Se litt på kartet over 
området og bruk den gamle Stadion til parkering. Denne ligger 300 meter 



sør for idrettsparken. Kommer man fra Tønsberg, så kan man ta av til 
Stadion i bakkene i Stenmalen. Det er god ved Stadion.  

Det er også mulig å parkere ved Greveskogen Videregående skole. 
Kommer man fra E18 og opp Tomsbakken, kjører man for Greveskogen 
idrettspark og videre 300 meter mot Tønsberg. Sving venstre i 
rundkjøringen ved Gresbanen. Da ligger Greveskogen Videregående skole 
et par hundre meter lenger nord. 

Alle busser skal parkere ved Greveskogen Videregående skole. 

Buss Rutebusser går fra sentrum (kjelleretasje i Farmandstredet) og videre mot 
Eik. Følg rute nummer XXX. Mer informasjon på rutebiloperatør VKT. 

Nyttige linker 

NM veteran 2007 Hjemmeside NM veteraner 2007 
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