
 
 
Pressemelding 
NM stafetter 4.- 5. juni 2022 
  

NM stafetter 2022 blir arrangert i Ås, den grønne universitetsbygda! Her har Ås IL skapt idrettsglede, 

sosialt fellesskap, samhold og god helse i hele 100 år. Det er derfor en ekstra stor glede at idrettslaget 

har fått gleden og æren av å arrangere NM stafetter 2022 som en del av det grønne jubileumsåret 

vårt! 

NM Stafetter 2022 er ett av flere delarrangementer i det årlige Norgesmesterskapet i friidrett i regi av 

Norges friidrettsforbund som Ås IL er medlem av. Ås IL har søkt om og blitt tildelt å være 

arrangørklubb for årets NM stafetter, en stor og spennende oppgave for en liten klubb i nasjonal 

sammenheng. For å få til dette er vi også avhengige av gode samarbeidspartnere! Vi takker Viken 

fylkeskommune for tilskudd til arrangementet, og våre hovedsponsorer Askim og Spydeberg 

Sparebank, Bilbutikk1, Attentus boligformidling og Löplabbet. 

ÅS IL fyller 100 år i 2022, og det er derfor ekstra moro at idrettslaget er tildelt Norgesmesterskapet i 

stafetter i år. Dette blir et arrangement som bygger fellesskap og vektlegger lagbygging og glede på 

tvers av alder og kjønn i en ellers typisk individuell idrett. Disse verdiene er viktig i idretten, og noe Ås 

IL har jobbet- aktivt med gjennom 100 år. I tillegg vil vi mobilisere store krefter til dugnad og frivillig 

innsats. En prosjektgruppe har jobbet med planlegging av arrangementet gjennom det siste året, og 

flere undergrupper av frivillige er dannet nå på nyåret 2022 (markedsføring, kiosk og mat, bærekraft). I 

tillegg har vi utdannet nye kretsdommere i klubben som kan bidra til gjennomføringen av selve 

mesterskapet i juni, og samtidig styrke arrangementskompetansen lokalt.  Hele idrettslaget vil benytte 

mesterskapet til å sette fokus på miljøvern og bærekraft, i tillegg til det sportslige.  

Dette blir en stor happening på Ås stadion første helgen i juni, hvor vi håper at rundt 90 lag (4 

deltakere + reserver på hvert lag) med støtteapparat og tilskuere kommer til å delta. Det er forventet 

totalt rundt 500 mennesker hver av dagene lørdag og søndag. For å få gjennomført et godt 

arrangement vil det være ca. 80 funksjonærer i sving, de aller fleste lokale frivillige. Det vil være 

kiosksalg fra flere boder, og det serveres mat til funksjonærer og frivillige. Sentrale funksjoner som 

tidtakere, hoveddommer, speaker og sekretariat tilbys lokaler og fasiliteter der de kan jobbe uansett 

værforhold. Pressen får også et eget område i klubbhuset til Ås IL. 

Både eliteutøvere (fra 15 år) og mosjonister (veteraner fra 35 år)) fra hele landet inviteres til vennlig 

kappestrid på Ås stadion denne helgen. Ås IL stiller med lag i ungdomsklassene (15-16 år) på både 

gutte- og jentesiden, samt i veteranklassene. 



Ås-folket inviteres til en sprek helg med mange spennende dueller, og det vil arrangeres 

breddeaktiviteter ved siden av konkurransene på banen, i tillegg til barne- og ungdomsstafetter (14 år 

og yngre) utenfor det offisielle NM-programmet. Vi ønsker en inkluderende idrettsfest og tilbyr derfor 

gratis adgang for publikum under arrangementet. Lokalbefolkningen oppfordres til å sykle eller gå til 

arrangementet. 

Det vil konkurreres offisielt Norgesmesterskap 2022 i følgende stafettøvelser og klasser: 

• Jenter/Gutter 15-16 år: 4X100 m og 4X600 m 

• Kvinner (Junior og senior og veteran) :4X100 m (K/M), 4x400 m (K7M), 4X800 m 

• Menn (Junior og senior og veteran) :4X100 m, 4x400 m og 4X1500 m 

I tillegg blir det flere spennende individuelle øvelser utenfor det offisielle NM-programmet når 

nasjonale toppløpere likevel er i Ås:  

• Kvinner senior: 100 m, 200 m og 110 m hekk 

• Menn senior: 100 m, 200 m og 100 m hekk 

• Barnestafetter 11-12 år og 13-14 år: 4x100 m 

 

Mer informasjon om arrangementet:  

Nettsiden: www.nmstafetter.no 

Facebook:  

• Ås IL friidrett: https://www.facebook.com/AasILFriidrett 

• NM stafetter: https://www.facebook.com/NMstafetter2022 

 

 

Kontaktinfo for pressen:  

E-post: friidrett@asil.no 

Pressekontakter for NM stafetter: 

Hans Petter Overvoll (leder Ås IL friidrett), mobil 92 44 74 96, e-post: hanspo@gmail.com 

Geir Hansen (stevneleder), mobil 90 57 84 42, e-post: ghans1@online.no  

 

Våre samarbeidspartnere:  
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