Forslag til endring i konkurransereglementets pkt 12.7.2 fra Trondhjems
skiskyttere:

Full premiering under HL
Dagens 12.7.2 Andre premier
Arrangøren skaffer premier til mesterskapet. Premiene skal være kjøpt eller innsamlede
gjenstandspremier. Det deles ut premier til minimum ⅓ av de påmeldte deltakerne i de
individuelle øvelsene i NM. I HL deles det ut premier til minimum ½ av de påmeldte
deltakerne. I stafettene på NM premieres ⅓ av lagene med premie til hver løper. I stafettene
på HL premieres ½ av lagene med premie til hver løper.
Bakgrunn:
Hovedlandsrennet er sesongens høydepunkt for 15 og 16-åringer, og en viktig arena for
rekruttering av framtidens juniorløpere. Samtidig er HL viktig for lagbygging både på klubbog kretsplan. 15-16 åringer har svært ulike forutsetninger for å prestere både på grunn av
ulik fysiologisk og mental utvikling såvel som treningsinnsats og tilgang på gode trenere i
rekruttårene.
Premiering på HL:
Ifølge dagens utgave av konkurransereglementet kreves det minimum ½ premiering på HL.
Forslagsstiller mener det bør være krav om full premiering på HL slik det er på kretsrenn i
15-16 års klassen. Full premiering på HL vil:
• Hedre alle utøvere for innsatsen i HL og spore til fornyet innsats.
• Redusere terskelen for å delta på HL for utøvere som ikke er i toppen i sin klasse
• Fjerne et premieringssystem som favoriserer de som er tidlig utviklet eller sågar født
tidlig på året. De som modnes senere fysiologisk må også motiveres til å fortsette
med sin idrett. Både innen langrenn og skiskyting er det mange utøvere på senior
topplan som ikke presterte godt i 15-16 års alderen.
• Skape en god stemning rundt premieutdeling og bankett for alle utøvere og foresatte
• Øke oppslutningen om bankett/premieutdeling under HL
• Forsterke lagbygging i klubb og krets
Kravet må inn i konkurransereglementet fordi det er et økonomisk anliggende for arrangør.
Det økonomiske aspektet kan løses ved for eksempel å øke startkontigenten i HL med 50 kr
pr utøver.
Gjennomførbarhet:
Målselvs skiskyttere har gjennom sitt utmerkede HL-arrangement i 2016 vist at det er mulig
å gjennomføre full premiering og samtidig avvikle premieutdeling effektivt og flott.
Forslag til ny 12.7.2 Andre premier
Arrangøren skaffer premier til mesterskapet. Premiene skal være kjøpt eller innsamlede
gjenstandspremier. Det deles ut premier til minimum ⅓ av de påmeldte deltakerne i de
individuelle øvelsene i NM. I HL deles det ut premier til alle deltakerne. I stafettene på
NM premieres ⅓ av lagene med premie til hver løper. I stafettene på HL premieres ½ av
lagene med premie til hver løper.

