
Utstyr og rigging
NM i Aerial Hoop og Aerial Silks 2023

I årets NM i aerial hoop og silks kan du velge om du ønsker å bruke utstyr sørget for av Norges
Pole og Aerial Forbund, eller du kan bruke ditt eget utstyr. Dersom du ønsker å bruke eget
utstyr, stilles det noen krav til utstyret:

AERIAL HOOP

● Må være stainless steel
● Må være kjøpt hos en anerkjent aerial-forhandler som kan fremlegge CE-sertifikat
● Må være teipet
● Må være single/zero point

○ Dersom du bruker zero-point/tabless hoop, må den være ferdig rigget med
CE-sertifikat slynge, vi anbefaler svart farge.

● Må være fra 23 mm til 30 mm tykk
● Må være mellom 80 cm og 110 cm stor (hoopens diameter)
● Kan rigges i ønsket høyde

Dersom du velger å bruke egen hoop, men denne ikke oppfyller nødvendige sikkerhetskrav, kan
du bli pålagt å benytte en hoop sørget for av NPAF. Ta kontakt med forbundet dersom du er
usikker på om din hoop oppfyller kravene.

Slynger og hardware (karabinere o.l.) vil bli sørget for av NPAF.

NPAF vil tilby 0-point hoops fra Firetoys. Disse er 25,4 mm tykk, teipet svart, og rigget som en 0
point hoop. NPAF vil tilby hoop i følgende størrelser:

● 85 cm ytre diameter
● 90 cm ytre diameter
● 95 cm ytre diameter
● 100 cm ytre diameter
● 105 cm ytre diameter



AERIAL SILKS

● Må være kjøpt hos en anerkjent aerial-forhandler som kan fremlegge CE-sertifikat
● Må være mellom 1,5 m og 2,8 m bred
● Kan ikke være klippet for å redusere bredde
● Må være mellom 8-10 m lang (6-10 m for deltakere under 18 år)
● Må være ferdig rigget på en rappell-åtter med vinger

Silken vil rigges på 8 m. NPAF vil sørge for karabinere, swivel, o.l.

Dersom du velger å bruke egen silks, men denne ikke oppfyller nødvendige sikkerhetskrav, kan
du bli pålagt å benytte en silk sørget for av NPAF. Ta kontakt med forbundet dersom du er
usikker på om din silk oppfyller kravene.

NPAF vil tilby hvit eller grå silk på 19 m med medium stretch fra Firetoys. Dette er ikke 100%
avklart enda, men så fort vi har fått gjennom bestilling så oppdaterer vi informasjonen.

SCENE, RIGGING, SIKKERHET OG MATTER

● Riggepunktet er i en kabel på vinsj. Dette gjør at vi kan justere riggehøyden for aerial
hoops. For aerial silks, vil denne være fast på 8 m.

● I Hoop vil det være nedslagmatte på 2x2 m som er 20 mm
● I Silks vil det benyttes 1 eller 2 nedslagmatter på 2x3 meter som er 30 cm tykk. Det er

opp til hver utøver om de vil benytte 1 eller 2.
● Øvrig scene gulv vil være linoleum, men dekket av dansematter over hele scenen.
● Scenens mål vil være dybde 8 meter, bredde 10 m
● Det er tillatt å ha en coach til stede ved utkanten av scenen under fremførelsen for å

observere mht. sikkerhet
● For utøvere under 18 år er det pålagt å ha en coach som står på scenen i nærheten av

hoop og/eller silks under hele rutinen.


