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VEDTAKSAKER
Valg av distanser NM-Veka
Dette er utvalget for NM-veka sitt mandat:
Styret oppretter et utvalg bestående av Katrine Foss, Lena Boysen
Hillestad, Einar Sand Semmingsen, og Terje Hoel som skal ha ansvar
for å jobbe med NM uka 2020.
Utvalget velger selv sin leder og nestleder.
Utvalgets mandat er å sørge for organisering av alle sider av
arrangementet, og holde styret underrettet og oppdatert, og sørge for
styregodkjenning der dette er påkrevet.
Utvalget får fullmakt til å utnevne rennleder og TD. Dette må gjøres
snarest.
Utvalget har valgt en leder, som er Lena. Vi har startet arbeidet med å
organisere NM-veka for hundekjøring og har allerede avholdt møter og
forberedelser. 22. august reiste Katrine, Terje, Lena og Vibecke til
Lillehammer for å høre mer om arrangementet. På Lillehammer møtte
vi representanter fra NRK, NIF, Lillehammer skiklubb, Olympiaparken
med flere.
Det viste seg at det er junior NM på ski som blir avholdt før vi får TV
sending på søndagen. Det gir oss ingen, eller i beste fall en minimal
mulighet til å påvirke TV punkter. Det er ikke til å stikke under en stol
at vår største motivasjon for å bli med på NM-veka er TV tid.
På søndag har vi kommet frem til at den beste løsningen er å kjøre
den internasjonale stafetten med snørekjøring, pulka og slede
Begrunnelse:
• Kort løype, maks 4 km
• Bratt profil på løypa
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• Kort tidsramme med TV tid
• Det er fare for varmt vær (29. mars kl. 14.00 ish)
• Vi får vist frem nordisk stil og slede
• Dette er en internasjonal øvelse
• Gode TV bilder
• Samlende for klubbene og miljøene
• Kommer ikke i konflikt med øvrige NM program
Det vil si at styret nå må ta en beslutning på om de vil støtte vårt
forslag om å kjøre en internasjonal stafett med følgende etapper:
Snøre, pulk og 4-spann.
Når søndagens direktesendte øvelse er bestemt, kan vi få på plass en
rennleder. Vi har noen i kikkerten, men de vil ikke si ja til det
oppdraget før de vet hva slags øvelser det blir.

Vedtak:
Det gis dispensasjon fra NM regelverket for å arrangere
internasjonal stafett under NM-veka. Det blir da en ny NM gren
f.o.m. denne sesongen. Fordelen med å velge en ny gren som går
søndagen, er at det ikke blir noen endring for de distansene som
allerede ligger i NM-programmet.
Vedtatt med 4 (fire) stemmer for og 1 (en) imot
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