
Informasjon NM buldring Tromsø 16 og 17 juni.  
 
Arrangeører: 
Tromsø klatreklubb (TKK) 
Postboks 847 9259 Tromsø 
www.tromsoklatring.no 
 
i samarbeid med  
 
Norges klatreforbund (NKF) 
Ullevål Stadion, Idrettens Hus, Sognsveien 73, 0840 Oslo 
www.klatring.no 
 
Deltagelse: 
For å delta må man være medlem i klatreklubb/klatrelag tilsluttet NKF. Deltagere 
uten norsk statsborgerskap kan konkurrere i arrangementet, men da som gjestklatrer 
utenfor mesterskapet.  
 
Aldersklasser (etter fødselsår): 
Yngre junior: 1997, 1998, 1999 
Eldre junior: 1994, 1995, 1996 
Senior: 1993 og eldre (1994 og 1995 kan også stille seniorklassen) 
 
Konkurranseformat 
Kvalifiseringen vil være på “jam session” formatet. 90 minutter klatretid der klatreren 
disponerer tiden fritt for å forsøke på buldrene. Semifinale og finalen vil være 
individuell, i finalen blir det observasjonstid før finalen starter. Semifinalen blir 
arrangert ved mange deltagere I seniorklassene.  
 
For detaljer på konkurranseformatet, se NKFs konkurransereglement. Dette vil også 
gjennomgås på teknisk møte fredag 15. juni. 
 
Påmelding: 
Påmelding må skje på epost til NMbuldring@gmail.com innen mandag 11. Juni. Det 
blir tillatt etterpåmeldinger, men da med 50,- ekstra påmeldingsavgift. Vi ønsker flest 
mulig er påmeldt før ruteskruingen begynner av hensyn til nivåtilpasning. 
Påmeldingsavgift 300,- kr for seniorkategoriene og 200,- kr for juniorkategoriene, 
dette betales ved registrering fredag 15. juni. 
 
Informasjon som må være med påmeldingsmailen: 
 
- Fullt navn  
- Kjønn  
- Alderskategori  
- Klatreklubb 
 
Overnatting: 
Hotel:  
Thon hotell Tromsø 



Grønnegata 50 9008 Tromsø 
Tlf: 77698050 
 
Budgetvariant:  
Ami Hotel 
http://www.amihotel.no 
Skolegata 24, 9008 Tromsø 
Tlf: 77621000  
 
Sydspissen hotel 
http://sydspissenhotell.no 
Strandveien 166, 9006 Tromsø 
Tlf: 77661410  
 
Konkurransearena: 
Stortorget i Tromsø sentrum. Isolatet er på Rådstua med adresse: Vestregata 48, 9008 
Tromsø.  
 
Registrering: 
Alle deltagere må registrere seg i isolatet i tidsrommet 18.00 – 21.00 fredag 15. juni. 
Hvis du ikke rekker som følge av trafikkforsinkelse eller annen årsak ta kontakt med 
Ole Morten Olsen 92637053.  
 
Teknisk møte: 
Det blir teknisk møte for hele konkurransearrangementet fredag 15.juni klokken 21.00 
i isolasjonen. Her blir den siste informasjonen gitt, startlister utlevert og det er 
mulighet for å oppklare detaljer for lagledere og deltagere. 
 
Organisatorer 
Arrangementskontakt: Eirik Birkelund Olsen tlf: 91525182 
Leder Tromsø klatreklubb: Jonas N. Lundqvist tlf: 98545474   
Hoveddommer: Ole Morten Olsen tlf: 92637053 
 
Ruteskruere 
Matthias Woitzuck (AUT)  
Espen Samuelsen 
 
Speakere 
Håkon Vego 
Pål Jakobsen 
 
Foreløpig tidsplan 15. – 17. Juni 
 
Fredag 15. juni 
15.00 – 16.00 Møtetidspunkt for pressen med arrangørene 
17.00 – 18.00 Frivilligmøte 
18.00 – 21.00 Registrering for deltagerne i isolasjonen 
21.00 – 22.00 Teknsik møte 
 
 



Lørdag 16. Juni 
09.00 – 18.00 Kvalifiseringer 
(Ved mange deltagere er det mulighet for semifinale etter klokken 20.00) 
 
Søndag 17. Juni 
08.30 Finaler junior 
13.30 Finaler senior 
 
Premieutdeling ferdig klokken 16.00  
 
18.00 Bankett 
 
Detaljert tidsplan for kvalikgrupper og isolasjonstider blir publisert senest på teknisk 
møte fredag den 15. juni.    
 
Buldresamling 
Mandag 18. juni – onsdag 20 juni blir Tromsø klatreklubb å arrangere buldresamling I 
Ersfjorden. Dette er et område med mange uoppdagede perler og flere spektakulære 
etablerte bulder.  
 
Ytterligere fortløpende informasjon se Tromsø klatreklubbs hjemmeside: 
www.tromsoklatring.no 
 
Velkommen til norgesmesterskapet i buldring 2012! 
 
 
 

 
 
 
 


