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Protokoll 
 

Styremøte 
 
 

Dato: 24.05.2021 

 
 

Klokken: 21-22 

 
 

Sted: Teams 

Møtetype Ekstraordinært styremøte 

 
Deltagere 

Arild Mjøs Andersen, Alf-Erik Malm, Line Wagener (ikke tilstede), Anette Brurås, Karen 
Hasselberg Sørensen (ikke tilstede), Pål Magndal, Trond Karlsen (ikke tilstede), Trude Høyert  

 
 

Styremøte nr. 16/2019-2021: Saker 
Sak 116: NM 2021 
Sak 117: Risikovurdering ved internasjonal reising og konkurranser for yngre landslagsutøvere 

 

Diskusjons og vedtakssaker    
 

Sak 116. NM 2021 

Etter at Trinn 2 av gjenåpningsplanen er vedtatt av Regjeringen og iverksettes 27. mai ble det diskutert om 
NTF skulle avlyse årets NM på Hove eller ikke. 

Momenter oppe til diskusjon: 

1. Tolkning av Trinn 2 – utendørs arramgement 

2. Vurdering og tillatelse fra lokal helsmyndighet 

3. Sportslige hensyn 

4. NM for tdlig etter gjenåpning Trinn 2? 

Styret konkluderer med at aktivitet er viktig få i gang. I tillegg skal godkjenningen av lokal helsmydnighet 
veie tungt.  Vi har en arrangør som ønsker å arrangere + en kommuneoverlege som har gitt tillatelse til å 
fortsette planleggingen av et NM. 

Det er viktig å presisere at det vil være et begrenset antall deltakere som kan være med. Maks 200 deltakere 
inne på arenaen samtidig, eller 3x200 kohorter med avstand mellom kohortene. 

Konklusjon: NM avlyses ikke 

Det nedsettes en gruppe fra Styret bestående av Arild Mjøs Andersen, Anette Brurås og Trude Høyert som 
fortløpende skal ta en vurdering av gjennomføring av NM basert på smitteutviklingen lokalt og nasjonalt 
samt dialog med Arrangør. 

 
Sak 117. Risikovurdering ved internasjonal reising og konkurranser for yngre 
landslagsutøvere 
 
Trinn 2 av gjenåpningsplanen har kommet med retningslinjer for internasjonal reising og 
konkurranser. 
Følgende gjelder for våre nest beste utøvere: 

• Karantenehotell hvis man har vært i land med mer smitte enn 150 pr. 100 000 
innbyggere 

• Polen neste helg, unngår karantenehotell så vidt fri hvis ingenting endres 
• EM Sprint – Inkludert alle våre juniorer, må på karantenehotell etter EM. Med 

mindre dette endrer seg de neste 4 ukene. 
• En innskjerping av reglene som påvirker våre nest beste utøvere 
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NTF v/ Arild Tveiten har tett dialog med foreldre/foresatte og utøvere 
Utøvere sliter med motivasjon og man er redd for å miste dem 
EM og E-Cup helgen etter er noe som kan hjelpe veldig på motivasjonen til disse utøvere. De 
trenger noe å se fram. 
 
Til diskusjon: 
Er det ansvarlig å sende dem ut og vil det være noe risiko.  
 
Konklusjon: 
Styret i NTF sier ja til internasjonal reising og konkurranser for våre nest beste utøvere. 
Sportslige hensyn og motivasjon er viktig. Hver enkelt utøver kan selv bestemme om de vil 
reise. Det er viktig med tett og god dialog med foreldre/foresatte i forkant.  

 
    

 

24. mai 2021 
 

Arild Mjøs Andersen Alf Erik Malm 
President Visepresident 

 
Karen Hasselberg Sørensen Line Wagener 
Styremedlem Styremedlem 

 
Anette Brurås     Trond Karlsen 
Styremedlem     vara 
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