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Organisering av NM Senior (enkeltdistanser, sprint og allround) 
 
Mange har gitt uttrykk for at modellen vi nå organiserer Senior NMene etter (enkeltdistanser, sprint og 
allround firkamp) i samme stevne ikke er optimalt, og at det er ønsker om en endring. Hvis klubbene 
ønsker dette, er det en stor fordel å få gjort denne endring på kortest mulig tid, slik at færrest mulig 
mesterskap blir avholdt etter modellen vi har nå. Det krever ingen endring i NSFs Lover, siden teksten 
her er generell og lister mesterskapene som skal avholdes. Detaljene er spesifisert i Spesielle 
Bestemmelser og her er det ikke nødvendig med nytt Tingvedtak, men saken kan diskutere på 
ledermøtet, og diskusjonen vil være veiledende for Styrets/TKHs oppdateringer av Spesielle 
Bestemmelser. Loven sider: 
 
Spesielle Bestemmelser  
NSFs styre fastsetter Spesielle Bestemmelser om klasseinndeling, startlisens, konkurranseregler og 
regler for nasjonale mesterskap og arrangementer. Kretser og lag kan innen 31. mars hvert år fremme 
forslag ovenfor NSFs styre til endringer i Spesielle Bestemmelser. Forslagene offentliggjøres på NSFs 
internettsider senest 4 uker før tingets/ledermøtets avholdelse. Forslagene vil bli diskutert på 
seksjonsmøtene i henholdsvis hurtigløp og kunstløp på tinget/ledermøtet, og konklusjonen vil være 
retningsgivende for styrets senere oppdatering av Spesielle Bestemmelser. 
 
Dette betyr at hvis en endring er ønsket, kan den finne sted allerede fra kommende sesong, såfremt 
man finner arrangør(er) til den nye modellen. 
 
TKH har diskutert saken, og legger fram for ledermøtet følgende forslag til endring av organisering av 
NM Senior enkeltdistanser, sprint og allround firkamp: 
 
«Dele NM i to stevner, enkeltdistanser i stevne 1 og sprint/allround firkamp i stevne 2. Det er naturlig at 
med denne modellen arrangeres enkeltdistanse NM på høsten, for eksempel etter NC1 som 
uttaksstevne til de første WC. Kombinasjons NMet med sprint og allround firkamp går senere i 
sesongen, fortrinnsvis etter jul, på et tidspunkt der toppidrett har mulighet til å delta.» 
 


