
NM i kabelwakeboard og -wakeskate 2018 
Norsjø Kabelpark 24. og 25. august!

Alle deltakere må være medlem av en wakeboard klubb registrert i 
NVWF. 
Alle deltakere som har fylt 13 år må ha utvidet lisens. 
Dette finner du på vannski.no
http://www.vannski.no/blog/post/100649/husk-a-lose-lisens!

Program :

Fredag 1600 åpent for registrering.
1700 Info møte.
1730 kvalifisering alle kategorier utenom U12 

Lørdag 0930 kjørermøte.
1000 konkurranse start. 
Så går det slag i slag utover dagen. Vi avslutter med 
premieutdeling og fest.

Alle kjørere fra klasser U 15 og oppover må ha en profil og være 
påmeldt via www.cablewakeboard.net innen søndag 19.08.18. 

Det er 250 kr. i startkontingent for hver kategori du melder deg på. Det 
er mulig å melde seg på i flere kategorier. Melder du deg på i feks. 3 
kategorier så er påmelding 750 kr. 

Påmelding til klasse U 12 på mail til norsjowk@gmail.com  innen 
søndag 19.08.18 Startkontingent: 100 kroner.

Konto Nr. eller Vips til innbetaling av start kontingent kommer 
senere.

Overnatting: 
Ta kontakt med Norsjø ferieland for booking av overnatting. Norsjø hotell 
(dobbelt rom 1000 Kroner) Campingvogn/ Bobil (200 kroner) Telt/bil (100 
kr) For leie av hytte, ta kontakt med Norsjø ferieland for å avtale evt. NM 
pris. 

http://www.vannski.no/blog/post/100649/husk-a-lose-lisens
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.cablewakeboard.net%2F&h=ATO77qFzshx-A_bY0o0xUdC3MiqXA4Yii8JdRN0dvzUFil5Z7MiP1fiiCyRBqb5vu3n41mFhrgx6oLm8eLfSSaGVddMDNESEXgdmGAdoeyWthFWIhCwSt32Nt6xswRWRsbvWnF3mvzZsyCGD7Ln0JADOgQY&enc=AZOSwT5OQMx7zgh-LYTMvVSLbBxb0WDXQxc1qmAyqxU9V4CgLNgC6P0E_GvTFePM_ui45NwLxdMPgye1fQCD6lmf7Is86jBZ8L2iq6hfu6QLgvrR-IkFJaRkGmS1qbY9RTO6YQQ3pTvll95C4hnq_l-ovUSbFZGvUp3rY0NmVG2WkmS66blBar5ziCCC3FaXH6Q&s=1
mailto:norsjowk@gmail.com


Banen: Konkurranse start: Henshaw elementet.  Konkurranse slutt : 
Etter første hopp rekke. Air tricks etter basseng og før hopp.

NM Klasser: 

U 12 12 år eller yngre.  Jenter og gutter. (Uten rangering/ premie 
til alle)  Født i 2006 eller senere.

U 15 15 år eller yngre. Jenter og gutter  - wakeboard og 
wakeskate. Født i 2003 eller senere.

U 19 19 år eller yngre. Jenter og gutter - wakeboard og 
wakeskate. Født i 1999 eller senere

Open Alle jenter og gutter født 2003 og tidligere - wakeboard og 
wakeskate.

Master 30+ jenter og gutter.  Første året i denne kategorien er det 
året han eller hun fyller 31 år.

Veteran 40+ Jenter og gutter. Første året i denne kategorien er det 
året han eller hun fyller 41 år.

Seated En klasse - Open jenter og gutter ingen alder restriksjon.

Ingen kan starte i NM klasse U15 før det året de fyller 13 år.

Ingen får starte i Open før det året de fyller 15 år.

Ved færre en 4 deltakere kan/må om mulig grupper slås sammen.

Vel møtt!


