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Sakens bakgrunn:
Vi bør nå avlyse NM i nordisk og slede? (Ikke NMVeka)
Slik som situasjonen er nå, er det svært lite sannsynlig at
det vil bli åpnet opp for å kunne arrangere NM i løpet av
denne sesongen. Smitten bare øker og regjeringen
ønsker innstramminger. NIF har tatt til orde for å åpne for
seriespill for toppidretten, og konkurranser ute for voksne
innen kommunen. Dette var de innspillene som ble gitt til
Erna, under deres samtale. Det har ikke vært snakk om å
åpne opp for nasjonale løp ute foreløpig.
Under tirsdagens informasjon fra regjeringen i stortinget
ble det gitt klare signaler om at det ikke ville bli endringer
i anbefalingene før i midten av mai.
Utøverne har ikke hatt mulig het til å forberede seg til NM
da det ikke har vært noen form for konkurranse i år. Er
det da riktig å arrangere NM hvis det er mulig i april? Blir
det rettferdig?
Administrasjonen har snakket med både TKN og TKS, og
de støtter at det nå blir tatt en avgjørelse om at NM for
sprint, mellomdistanse og nordisk avlyses. Dette gjelder
ikke NM-Veka som har toppidrettsdefinisjon.
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Det vil bli søkt om Kongepokal i både sprint 4-spann, og
en nordisk gren for 2022.
Skulle det bli mot alle odds en åpning for løp i april, kan
det arrangeres mer uforpliktende løp som ikke har NM
status. TKS har allerede sagt at kongepokalen i sprint 4
spann kan utsettes til neste år.

Forslag til vedtak:
Grunnet pandemiens utvikling og regjeringens
signaler om at det ikke vil bli endringer i dagens
anbefalinger før tidligst i mai, avlyses NM for sprint,
mellomdistanse og nordisk. Unntaket er NM-Veka
som er toppidrettsarrangement
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