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1. Beslutningssak.
1.1

Endringer i konkurransereglementet for NM
Det vises til styreprotokoll 4/13 pkt 2.4 siste avsnitt der det blant annet står:
«Konkurransekomiteen må vurdere de kommentarene som er kommet inn, se
på kriteriene og evt foreslå justeringer dersom de finner det nødvendig. En
anmodning om ev endringer må styret F/NLF ha ila september, slik at
kriteriene for NM 2014 kan settes seinest 1.oktober»
For å kunne delta i klasse intermediate i grenene FS 4 og FF har styret fattet
følgende vedtak:
Man kan ikke ha vært deltaker i gitt disiplin/gren mer enn 4 ganger totalt.
En av deltakerne på laget kan ha deltatt ubegrenset antall ganger i klassen.
Det stilles ingen krav eller begrensninger i forhold til antall hopp.
Poolen til FF intermediate vil bli justert. Forslag til vedtak vil bli fremlagt
styret innen november 2013
Det vil bli innført 2 prøvegrener i NM 2014:
- VFS
- FS/FF 2
Forslag til vedtak om pool til disse grenene vil bli lagt frem for styret i
november 2013
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For de andre grenene vil dagens regler være gjeldene.
Det vil komme en utfyllende forklaring på hvordan vedtektsendringene skal
tolkes. Endringer i konkurransereglementet vil bli gjort av KK.
1.2

NM 2014
Det vises til styreprotokoll 4/13 pkt 2.4 tredje avsnitt der det blant annet står:
«Styret påla konkurransekomiteen om å komme opp med dato for NM 2014 i
løper av september, slik at klubbene kan unngå å legge konkurrerende
arrangementer til NM uka under sin planlegging».
KK har anbefalt at NM 2014 legges til uke 31.
Styret har besluttet at NM 2014 gjennomføres i uke 31 i 2014.

Jan Wang
Etter fullmakt
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