



NTNUI Roing 
inviterer herved til 


NORGESMESTERSKAPENE 
i


ERGOMETERROING 
9. januar 2021, Digitalt fra din roklubb




Beskrivelse av arrangementet 
Ettersom dagens smittesituasjon har gjort det utfordrende å planlegge et fysisk NM i 
ergometerroing for tilreisende til Trondheim, har NTNUI Roing i samråd med Norges 
Roforbund besluttet at arrangementet skal avholdes digitalt.


Teknisk løsning 
Den digitale løsningen leveres av Time-Team, og legger til rette for sanntids-
konkurranseroing over hele Norge. Time-Team er godt testet og brukt av andre ro-
nasjoner, blant annet Nederland, New Zealand og Australia. Det er i utgangspunktet 
veldig lett å bruke, men noen praktiske hensyn må taes.


NTNUI Roing har utarbeidet et instruksjonsdokument som viser hvordan man kan koble 
ergometer til konkurransen. Det kan finnes her: https://docs.google.com/document/d/
1XDNAeChjzxTy4OTrzoy0JDQ6TCs5Zvflf1RaIPET8HQ/edit#


Ellers finnes beskrivelse av systemet her: https://time-team.nl/en/info/products/
homerace-virtual-ergometer-rowing-racing


Eksempelvideo finnes her: https://www.youtube.com/watch?v=-
TflWusAK0c&feature=youtu.be&t=1837&ab_channel=RowingCanadaAviron
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Sted 
Digitalt fra din roklubb!


For å sikre integriteten til mesterskapene, og en profesjonell samt realistisk 
gjennomføring, tar NTNUI Roing utgangspunkt i at roingen må foregå i tilknytning til en 
roklubb som medlem av Norges Roforbund. Dette vil legge til rette for at løp lettere kan 
verifiseres, tekniske utfordringer kan løses, og at konkurranseaspektet opprettholdes. 
Dette vil i tillegg gjøre det mulig for roklubbene å lage et internt arrangement, og det 
oppfordres til å se på dette som en mulighet til å starte nyåret i roklubbene på en positiv 
måte. Det medfører også at klubbene vil få ansvar for å lage trygge rammer på 
konkurransedagen og justere seg til smittesituasjonen som er i januar.


Konkurransedagen 9.januar 2021 
NTNUI livestreamer NM. Her vil det bli kommentering av løp samt mulig å følge live 
hvordan de ulike heatene forløper seg. Link blir å finne på roing.no og NTNUI sine sosiale 
medier. Det oppfordres til å ha livestreamen på et lerret eller lignende i roklubbene.
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Krav til klubbene / Klubbansvarlig 

NTNUI Roing ønsker at hver roklubb skal ha en ansvarlig for sitt roklubbs arrangement 
som kan ha kontakt med NTNUI Roing for å løse det tekniske, og samtidig være 
kontaktpunkt mot juryformann. Klubbansvarlig vil også være ansvarlig for at 
arrangementet i klubbens regi skjer i henhold til de regler som er satt opp for 
mesterskapet. Må være over 18 år, og bør være tillitsvalgt i klubben.


Klubbansvarlig melder seg snarest til: roing-nm@ntnui.no


Det vil bli avholdt et forberedende digitalt «klubbansvarlig»-møte med alle deltakende 
klubber noen dager før selve mesterskapet.  Her vil konkurranseformen og det tekniske 
oppsettet bli gjennomgått. Det vil sannsynligvis være nødvendig å lage noen spesielle 
regler for dette mesterskapet. Informasjon vil bli gitt på klubbansvarligmøtet og i 
trekningslisten. Deltakelse på det forberedende møtet er obligatorisk for at klubben skal få 
delta i mesterskapet.  


Prosedyre for veiing av lettvekt vil bli gitt på klubbansvarligmøtet.


På selve konkurransedagen vil det også holdes kontakt på Zoom mellom klubbansvarlig, 
jury, og NTNUI Roing. På denne måten skal det være mulig å løse tekniske utfordringer 
samt stille spørsmål.


Vi oppfordrer også klubbene/klubbansvarlig til å legge til rette for et sportslig spennende 
lokalt arrangement. Situasjonen vil i år bli en litt annen, men vi tror og håper at vi kan gjøre 
noe positivt ut av det.


Dato 
Lørdag 9. januar 2021. Kl 09:00-18:00

Løpsoppsett kommer etter påmeldingsfristen. Løpsrekkefølgen vil kunne endres.


Kontakt 
Generelle henvendelser: roing-nm@ntnui.no


Leder NM-komitéen: Johannes Berge:

	 Mail: johannes.berge@ntnui.no 

	 Tlf: 41251380


Sportslig ansvarlig NM-komitéen: Aasta Andreassen: 

	 Mail: aasta.andreassen@ntnui.no

	 Tlf: 94289020


Leder NTNUI Roing: Halvor West: halvor.west@ntnui.no


Juryleder: Tore Gulli

	 Tlf: 90777278


Startkontigent 
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Individuelle løp: 150kr

Stafett: per lag 300kr


Påmeldingsfrist 
01.januar 2021 kl. 23.59 

Etteranmelding 
Etteranmelding til løp utenom NM godtas mot 2x startkontingent, dersom det er ledig 
plass i heat.

Etteranmelding til NM-løp kan i spesielle tilfeller godtas av Dommerutvalget, mot 10x 
startkontingent.


Kombinasjonslag 
Kombinasjonslag tillates ikke i NM-løp.


Hvordan melde seg på? 
Roklubber melder seg på via www.sportsadmin.no.


Deltakere uten tilhørighet til en roklubb melder seg til sin lokale roklubb, slik at 
påmeldingen kan gå via SportsAdmin.


Lisens 
Alle deltakere i NM-løp må ro for en roklubb eller et idrettslag tilsluttet Norges 
Idrettsforbund.


Deltakelse i ALLE løp krever gyldig lisens. Ordinær lisens løses gjennom roklubb og 
gjelder et helt år. (1.mars til 28.februar)


Det er mulig å løse engangslisens for personer uten tilhørighet til roklubb. De må kontakte 
sin lokale roklubb, og roklubbene er ansvarlig for å tilrettelegge dette.


Betaling 
Norske roklubber betaler i etterkant (tilsendt faktura) av mesterskapet.


Deltakere uten tilhørighet til roklubb må her også gå via sin lokale roklubb, og ansvaret for 
betaling faller på roklubbene.


Lettvekt - kun senior 
Herrer: max: 75kg

Damer: max: 61.5kg

Ansvaret for innveiing tilfaller roklubbene
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Prosedyre for veiing av lettvekt vil bli gitt på klubbansvarligmøtet.

Reglement 
Se NRs regattareglement samt Nordisk reglement for ergometerroing på www.roing.no


Det vil sannsynligvis være nødvendig å lage noen spesielle regler for dette mesterskapet. 
Informasjon vil bli gitt på klubbansvarligmøtet og i trekningslisten.


NB: Det vil ikke bli gjennomført heatforsøk. Heatene blir seedet i trekningen baserer på 
testresultater og tidligere bestetider. Beste tid vinner.


Premieutdeling 
Offisielle NM-medaljer vil bli sendt ut i etterkant av løpene.


Smitteverntiltak 
Roklubbene må selv ta ansvar for de lokale og nasjonale smittevernregler som gjelder per 
9.januar 2021. For spørsmål angående dette oppfordres det til å ta kontakt med NTNUI 
Roing eller Norges Roforbund for spesielle anbefalinger. 


Sosiale arrangement 
Ansvaret for å avholde sosialt arrangement i etterkant av NM tillegges også roklubbene. 
Her må hver enkelt roklubb se hva som er ansvarlig og hva som lar seg gjøre. 


Stafett 
Stafett blir i år trolig noe annerledes på grunn av det digitale systemet. I stedet for 
4x500m stafett blir det mest sannsynlig 4x500m “team-race”, hvor fire roere på samme 
lag ror samtidig på fire forskjellige maskiner. Tidene til de fire blir lagt sammen og man 
får en total-tid. Vi tar forbehold om at endringer kan skje i måten stafetten blir 
gjennomført, vi tar utgangspunkt i at vi får til en løsning.


Masters 
Her blir det fellesstart med handicap-utregning i etterkant. Vi tar forbehold om at noen 
endringer kan forekomme.


Kommentar fra NTNUI Roing 
Vi i NTNUI Roing ønsker å gjøre alt vi kan for å avholde mesterskapene i januar, til tross 
for den vanskelige situasjonen. Vi tror at løsningen som nå utvikles har stort potensiale 
for videre bruk i fremtiden. Vi ber samtidig om forståelse for at vi også er i en ny 
situasjon, og at vi prøver så godt vi kan å legge til rette for et litt annerledes nasjonalt 
arrangement.
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Løpsbeskrivelse 
Løpsplan blir annonsert etter påmeldingsfristen.

Prioriteringer av løp er blitt gjort som følger av den nye tekniske løsningen.


Vel møtt!

NM-Løp
Løpsnummer Løpsbeskrivelse Lengde Startkontigent

101 Damer Junior A Individuell 2000m 150kr

102 Herrer Junior A Individuell 2000m 150kr

103 Damer Senior Para Individuell 2000m 150kr

104 Herrer Senior Para Individuell 2000m 150kr

105 Damer Senior Lettvekt Individuell 2000m 150kr

106 Herrer Senior Lettvekt Individuell 2000m 150kr

107 Damer Senior Individuell 2000m 150kr

108 Herrer Senior Individuell 2000m 150kr

109 Damer Junior A Stafett 4x500m 300kr

110 Herrer Junior A Stafett 4x500m 300kr

111 Damer Senior Lettvekt Stafett 4x500m 300kr

112 Herrer Senior Lettvekt Stafett 4x500m 300kr

113 Damer Senior Stafett 4x500m 300kr

114 Herrer Senior Stafett 4x500m 300kr

Løp som går utenfor NM
Løpsnummer Løpsbeskrivelse Lengde Startkontigent

115 Damer Junior C Individuell 1000m 150kr

116 Herrer Junior C Individuell 1000m 150kr

117 Damer Junior B Individuell 2000m 150kr

118 Herrer Junior B Individuell 2000m 150kr

119 Damer Masters åpen Individuell 1000m 150kr

120 Herrer Masters åpen Individuell 1000m 150kr
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