Sak 6

Innkomne forslag fra kretsstyret.

1. Prinsipp for utarbeidelse av terminlista
2. Trønder-Cup; Antall tellende renn som grunnlag for premie

Sak 1
På bakgrunn av diskusjoner i forbindelse med utarbeiding av terminliste for sesongen
2015/2016 kom det et forslag om å veksle mellom å ha finalehelga i Sør-Trøndelag og NordTrøndelag.
Styret i STSSK vedtok å videreføre praksisen som har vært, dvs. at finalen arrangeres i Hauka
dagen etter Magnar Solberg-rennet. Jfr. styresak 16 så ble det vedtatt at saken skulle fremmes
for tinget.

Prinsipper som ble diskutert i samarbeid med NTSSK og MRSSK ved utarbeidelse av
terminlisteforslaget 2015/2016:
 Finale helg for Trøndercup kan rullere mellom NT og ST
 Det tilstrebes å arrangere renn i mars i så stor grad som mulig da dette er den fineste
tida av vinteren
 Det tas ikke spesielt hensyn til vinterferie
 Arenaer med kunstsnø skal utnyttes i desember
 Det etterstrebes å ta hensyn til LM langrenn
 Det bør arrangeres LM stafett i tillegg til KM stafett.

Styrets forslag til tinget
STSSK ber om at følgende prinsipper legges til grunn ved utarbeidelse av terminliste:
 Finale helg for Trøndercup skal være i Sør-Trøndelag
 Trønder Cup skal ikke arrangeres samtidig med Norges Cup for junior
 Det tilstrebes å arrangere renn i mars i så stor grad som mulig da dette er den fineste
tida av vinteren
 Det tas ikke spesielt hensyn til vinterferie
 Arenaer med kunstsnø skal utnyttes i desember
 Det etterstrebes å ta hensyn til LM langrenn
 Det bør arrangeres LM stafett i tillegg til KM stafett.

Sak 2
Det har kommet forslag fra foreldre som har utøvere som også deltar i langrenn om å endre på
antall tellende renn som grunnlag for premie i Trønder Cupen.
Styrets forlag til tinget
For å bli medregnet i sammendraget for Trønder Cupen er det nok å ha deltatt på 4 renn.

