Referat fra hurtigløpsseksjonen Ledermøtet 2022
Hurtigløpsseksjonen ble ledet av Gunnar Lødding og Marcel Lesche Vanberg.
1. Velkommen
Leder av TKH, Gunnar Lødding ønsket velkommen.
2. Innkomne saker
Nytt NM Senior konsept.
Da denne saken hadde innvirkning på noen av sakene som følger, ønsket TKH å flytte saken opp som første
sak som ble behandlet. Ledermøtet godkjente dette.
Lovene lister kun de NM som skal arrangeres. Hvordan de arrangeres er beskrevet i Spesielle Bestemmelser.
Disse kan Styret/TKH endre uten Tingvedtak. Ledermøtet er ikke bestemmende, men en diskusjon her kan
være retningsgivende for Styrets/TKHs senere oppdateringer av Spesielle Bestemmelser.
TKH hadde fremmet et forslag om at nåværende modell for senior NMene der alle tre mesterskap blir
arrangert i ett stevne blir endret til to stevner, ett med enkeltdistanser og ett der sprint og allround firkamp
blir arrangert sammen.
Ledermøtet anbefalte å endre til TKHs forslag. Stavanger Sandnes SK som skal arrangere Senior NM
kommende sesong hadde på forhånd sagt seg villig til å arrangere senior NMene som to stevner, og dermed
åpner muligheten seg for at ny modell kan iverksettes allerede fra kommende sesong,
3. Terminlisten 2022-2023
Den internasjonale listen er ikke helt klar ennå. Den er førende for det norske oppsettet. En foreløpig skisse
ble presentert. Datoene for world cup og internasjonale mesterskap er førende for datoene for senior
mesterskapene og junior VM og junior world cup også for norgescupen. I tillegg er det viktig at de norske
mesterskapene bli lagt på helger der eliten kan delta, så et samarbeid med toppidrett på datoene her er viktig.
Videre er det noen helger der klubber ønsker nasjonale stevner kolliderer på en lite gunstig måte. Her må noen
stevner endre dato.
4. Søknader NM 2024
Gledelig at NSF ved fristens utløp hadde søkere til alle mesterskap. Noen mesterskap har med enn en søker.
Søkerne er:
NM Senior Enkeltdistanser
NM Senior Sprint og Allround
NM Junior Allround
NM Junior Sprint
Landsmesterskapet
Veteranmesterskapet

Bjugn Ørland SK
Hamar IL/Stange SK.
Stavanger Sandnes SK
Bergen SK
Asker SK
Stavanger Sandnes SK
Leinstrand IL/Spk. Falken/Trondheim SK

Bjugn Ørland SK og Hamar IL/Stange SK har begge søkt om NM etter den gamle modellen, og en fordeling her
vil være naturlig. Veterankomiteen har kontroll på arrangør av Veteranmesterskapet.
TKH lager innstilling til Styret som tildeler NMene.
5. NC 2022-2023
100 m og fellesstart
Det var stemning for å legge 100 m og fellesstart til fredagene under NC. Det vil bli 100 m på tre av
norgescupene. Det ønskes at vi ikke legger dem til kvalifiseringsstevner.
6. Fellesstartreglene
Sikkerhet
Fra sesongen 2023-2024 vil det bli påbud om kuttsikker drakt/undertøy i tillegg til de øvrige sikkerhetskravene.
7. DUH
Overdommer- og starterkurs
Følgende helger er satt av til kurs for nye overdommere:
Stavanger
1.-2. oktober
Buskerud
15.-16. oktober
11. Anleggssituasjonen
Båstad SK presenterte sitt anlegg med overbygget bane, som nå er under bygging.
Trondheimsalliansen presenterte sine planer om hall på Leangen.
8. Lisenser
9. Arrangementsveileder
10. Oppfølging av saker fra Tinget
Disse tre sakene ble ikke behandlet grunnet tidsnød.

