Referat fra TD2 – samling 20. – 21. april 2012

Det er 1. mai 2012 i overkant 30 praktiserende TD2 ere spredt rundt om kring i landet. Siden
2009 har vi rekruttert 12 stk TDer, med fokus på nye TD2ere nord for Trondheim. I tillegg
har vi en erfaren og god TD2 –stab som jevnlig har oppdrag. Under følger en oppsummering
fra TD2 – samlingen i stikkordsform. Legg også merke til at det har blitt endringer på TDrapport, vennligst benytt ny versjon som ligger ute på www.skiskyting.no/arrangement/TD
Tilbakemelding fra arrangører generelt på TD-evalueringene:
Vi har en meget god stab av TDer som hjelper arrangøren med det de etterspør, jevnlig
oppfølging på telefon/e-post/arrangørkonferanse, god væremåte ovenfor lagledere og
løpere. Dette er bra og bør videreføres.
Det som kommer frem av evalueringen generelt er at TDene bør bli flinkere til å henvise til
TDs veileder og at det er TDen som tar første kontakten med arrangøren og at TDene
avklarer hvem som gjør hva mot arrangøren. Her kan for eksempel oversikten som ligger på
nevnt web-side benyttes.
TDene skal få raskere tilbakemelding fra administrasjonen på hvordan arrangøren evaluerer,
samt at vi sjekker med arrangøren om de kan sende evalueringsskjema til TDene også slik
at de ser hva som er bra og bør forbedres.
TDens oppgaver og generell info:
Dette er punkter som ble gjennomgått utover TDs veileder
 TDene er likestilt selv om den ene TDen har ansvaret for å ta kontakt med arrangør,
lede juryen og ansvaret for å levere TD-rapporten.
 Avklare roller mellom TDene på et tidlig tidspunkt.
o Eks hvem har ansvaret for starten, skytebanen, løyper (husk å ta med ski),
arena osv.
 Det er TDen som tar første kontakt med arrangøren.
 Erfaring med å levere TD-rapport 3 dager etter endt arrangement er bra, men at man
må ha mulighet for å si ifra at en kommer tilbake med rapporten på et senere
tidspunkt hvis hverdagen er hektisk.
 Habilitet, her var det enighet om at hvis man har barn som går rennet og det kommer
noen caser inn til juryen, så må vedkommende melde seg inhabil. Det er lurt å
kommunisere dette med arrangøren før arrangementet starter.
 Viktig at TDene er lojal mot arrangementet. Har man innspill/caser som dukker opp
så ber vi om at dette blir sendt til arrangementskonsulenten og/eller leder av teknisk
komité.
 TDen skal være rådgivende, ikke belærende.
 Viktig å bruke uniformen som alle TDer skal ha fått. Jakke, vest og lue.
 TDene melder tilbake til Vegar om hvor mange arrangement man ønsker som TDer
pr. sesong.
 Viktig at TDene benytter seg av merknadsfeltet i rapporten, dette lærer arrangøren og
NSSF mest av.

Foredrag om skytebane:
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Se foredraget til Jens Schjerven om skytebane, organisering og prepping av denne på
følgende side: www.skiskyting.no/arrangement/TD
Viktige momenter å huske på når man går igjennom skytebanen utover det som står i
presentasjonen.
 Arrangøren må være forberedt. Det var enighet om at senest helga før arrangementet
bør skytebanen ha en slik standard at man kan gjennomføre større nasjonale renn.
Det betyr ikke at man skal forvente World Cup standard på skytebane-prepping, men
at det heves noe fra dagens nivå.
 Vindvimpler, husk å sjekke at de står så høyt som mulig slik at løperne ser de lettest
mulig. Kan stå på høyde med T-stakene.
 Male skivene mellom innskytingene, evt rett i etterkant av innskyting er ferdig.
 To sett med pappskiver, da går bytte på trening og konkurranse veldig fort.
 NSSF skaffer utstyr slik at TDene/arrangøren kan måle om skiva er midtsentrert, lik
den Jens hadde med under presentasjonen
Andre ting som ble avklart:
 Hvis det er noen som ønsker å fratre som TDer før kommende sesong, vennligst
meld dette til Vegar.
 Oppnevning av TDer for sesongen 2012-13 starter i juni.
 TD2 – samlingen bør opprettholdes og tilbakemeldingene gikk på at formen på
dagens samling var god m.t.p. fredag-lørdag, rett etter endt sesong, fokus på caser
og regelendringer, samt foredrag som f.eks skytebane som vi hadde i år.
 Det var ønske om å gå sammen alle TDene på et nasjonalt renn, f.eks Norges Cup
eller Åpningsrennet. For budsjettåret 2012 blir ikke dette aktuelt.

