HSKs SPESIELLE BESTEMMELSER

Godkjent: 19.05.2016

§ 1 NSFs Spesielle bestemmelser
Norges Skøyteforbunds Spesielle bestemmelser gjelder tilsvarende for Hedmark skøytekrets.
§ 2 Kretsmesterskap
Hver sesong skal det arrangeres kretsmesterskap og kåres kretsmestere sammenlagt i alle
klasser fra og med 12 år til og med senior og veteran. Distansene og klasseinndelingen følger
NSFs oppsett for LM og NM med 3000 m og 5000 m som lengste distanser. KM sprint for
klassene senior og junior A, samt KM kortbane kan arrangeres. KM kunstløp skal arrangeres.
§ 3 Kretsrekorder
Det skal registreres kretsrekorder for alle klasser nevnt i NSFs Spesielle bestemmelser § 13,
pkt. 1 og 2.
Kretsrekorder kan bare settes på norske baner i kretsløp, nasjonale eller internasjonale
stevner.
§ 4 Hedmarksnåla
Hedmarksnåla kan tildeles tillitsvalgte personer for stort administrativt arbeid på kretsplan.
Den kan også tildeles aktive, men da bare for seier i NM, EM, VM eller for erobring av
olympisk medalje.
Tildeling av Hedmarksnåla skjer etter enstemmig vedtak i fulltallig styre. Ingen kan tildeles
Hedmarksnåla mer enn en gang.
Hedmarksnåla skal overrekkes på det årlige kretsting, men om særlige grunner taler for det,
kan dette fravikes. Den må da overrekkes etter avholdt kretsting.
§ 5 Kretsmedaljen
Kretsmedaljen kan foruten i KM, etter vedtak i kretsstyret, tillates brukt i nasjonale eller
internasjonale stevner hvor kretsen er arrangør eller medarrangør.
§ 6 Tøymerke
Tøymerke med kretsens emblem skal deles ut til de løpere og ledere som representerer
Hedmark skøytekrets utover kretsens grenser, f. eks. NM, LM, ungdomslandskamper og
interkretskamper.
§ 7 Ferdighetsmerket i hurtigløp
Ferdighetsmerket deles ut i valørene bronse, sølv og gull. Kun ett merke pr sesong,
Gullmerket kan også oppnås ved å klare sølvkravet 5 ganger. Den høyeste utmerkelsen,
statuetten, oppnås etter å ha klart kravene til gullmerket 5 ganger. Kravene kan justeres av
kretsstyret foran hver sesong. Merkene betales av løpernes klubber.
§ 8 Startkontingent ved kretsstevner
Startkontingenten ved kretsstevner fastsettes av kretsens ledermøte om høsten.
§ 9 Endringer
Endringer i disse bestemmelser kan bare foretas av ordinært kretsting med mer enn halvparten
av de møtende stemmeberettigedes stemmer.

Side 1 av 1

