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1. Oppfølging av saker fra Tinget
Marcel Vanberg redegjorde for de arbeidsoppgavene TKH hadde
blitt tildelt av Skøytetinget 2017. Ledermøtet hadde ingen
innsigelser mot det som TKH hadde utrettet i perioden fra
skøytetinget til ledermøtet.
2. Ny NM struktur
Marcel Vanberg åpnet med å redegjøre for at det foreligger et
forslag til ISU kongressen om å endre på VM-strukturen. Teknisk
komite har diskutert ny NM struktur. TKH kom fram til at det ikke
var hensiktsmessig og komme med forslag til ledermøte om ny
NM struktur, før det blir besluttet av ISU hvordan VM strukturen
blir i framtiden. Søknadsfristen for søknader om å arrangere NM i
sesongen 2019/2020 er satt til 30.06.2018. Vanberg poengterte
at klubbene måtte sende en søknad innen tidsfristen.
3. Forslag til Kongressen
Leder av TKH presenterte de fremlagte forslagene som omhandler
hurtigløp. Det ble litt diskusjon rundt forslagene om VM struktur.
Norge har lagt inn et eget forslag, og vil i utgangspunktet holde
på dette, så fremt ikke det dukker opp endringer under
kongressen.

4. Informasjon fra DUH
Erik Øsmundset, fra Dommerutvalget hurtigløp poengterte
viktigheten av å ha overdommere og startere i alle stevner.
Øsmundset henstilte til klubber og kretser om å være aktive i
forhold til å rekruttere nye personer. Se for øvrig presentasjon
«OD-ST til ledermøtet»
5. Informasjon om Norgescupen
Bjørn Pettersen kom med erfaringer han og TKH hadde gjort etter
forrige sesong. Konklusjonen var at det for kommende sesong
ikke blir 100 meter i NC-programmet. Til tross for noen
innvendinger mot å fjerne 100 meter fra NC-programmet, hadde
ledermøtet ingen motsigelser på direkte spørsmål om å fjerne 100
meter fra programmet. Arrangørene av NC stevnene, henstilles til
eventuelt å arrangere 100 meter på fredag ettermiddag/kveld
(ikke med i NC). Fra og neste sesong, innføres det 10 runder på
fellesstart i alle klasser. Det ble poengtert at i de tilfeller hvor det
arrangeres et «gutte/jentestevnet» sammen med NC, er det NC
som skal være hovedløpet. For parsammensetning til kvartettstart
(hvor løpere ble strøket), ble det vedtatt at OD-seminaret senere i
høst, skulle komme med en innstilling. Det vil i løpet av sommeren
komme en egen arrangementsveileder til NC-arrangørene.
Presentasjonen til Bjørn Pettersen vil kunne leses på NSF sine
sider. «NC presentasjon»
6. Innføring av norsk rekord sammenlagt 500 m, 1.500 m, 1.000 m
og 5.000 m (junior VM).
Ingen innsigelser mot dette.
7. Terminlisten 2018/19
Hurtigløpskoordinator Svenn Erik Ødegaard redegjorde for
arbeidet som var gjort i forbindelse med oppsettet av den

preliminære terminlista for kommende sesong. Presentasjonen til
Ødegaard vil kunne leses på NSF sine sider. «Terminliste
2018_19»
8. En 500 m i NM Enkeltdistanser
TKH kom med forslag om at det fra og med NM enkeltdistanser
2019, skulle innføres kun en 500 meter. Forslaget er på bakgrunn
av at både OL, EM-enkeltdistanser og VM-enkeltdistanser kun har
en 500 meter. Ledermøtet hadde ingen innsigelser mot forslaget.
9. Informasjon om dataprogram (NC)
Ødegaard og Vanberg redegjorde for dataprogram som primært
skal benyttes til påmelding av løpere til NC-stevnene. Dette er en
programleverandør som pr i dag leverer tjenesten til ISU
(shortTrack). NIF jobber for å finne løsninger, men NSF har fått
melding om at dette på nåværende tidspunkt ikke er en prioritert
oppgave. Leverandøren av det påtenkte systemet, skal ikke ha
noe honorar for å legge systemet til rette. De vil kun ha et lite
honorar pr stevne som benytter systemet. Ledermøtet var enige
om at vi i påvente av NIF’s system prøver dette systemet.
(PS! Det vil også være mulig for andre enn NC arrangører om å
benytte dette systemet). Vi har fått en antydning på et honorar
på ca 500 kroner for hvert stevne.
Ved å benytte dette, vil det være mye enklere å håndtere
påmeldingene til NC.
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