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Innledning
Nordland nord skulle arrangere DM2017, men måtte melde pass pga. ulike årsaker. Harstad
TK påtok seg arr. av DM2017. Pr. dags dato er det ikke avklart hvem som skal arrangere DM
i 2018. NTL har endret regelverket for DM, hvilke konsekvenser har dette for oss?
Med ovennevnte som bakgrunn ble det innkalt til møte. For å å avklare innholdet i fremtidige
DM, hvor de skal arrangeres og hvem som skal arrangere de.

Hvordan?
DM er limet her oppe i nord, og nåværende form passer oss godt. 41 års tradisjon.
Vi reiser langt for å komme på DM, og DM bør derfor ha en viss varighet når vi først "tar
løs".
Vi ser ikke for oss et kort dags-arrangement som erstatning for et DM
DM er et mål for mange
Det bør være konkurranse på DM
Det var enighet om at DM kan beholdes i sin nåværende form

Hvor/hvem?
Nordland Nord sjekker med det aller første om det er klubber i D11 som kan påta seg DM i
2018.
DM burde også før eller senere være avholdt i Finnmark. Det betinger oppmøte-garanti fra
klubbene som melder seg på. Det er også viktig at ungdommer blir med til DM i Finnmark.
DM kan avholdes i eller utenom Vadsø.
Tromsø TK og Harstad TK kan arrangere fremtidige DM, i en avtalt rekkefølge med øvrige
arr.steder.

Konklusjon
D11 og D12 ønsker DM arrangert på samme måte som før, inkl. konkurranse, varighet 1 helg.
Nordland nord må snarest finne ut om de kan påta seg DM-2018.
Vadsø TK sjekker ang. et evt. DM i Finnmark.
Kretsledere i D11 og D12 holder kontakten og informerer hverandre i det videre arbeid.

Kretsleder: Roger Hansen, Ørnesveien 65, 9060 Lyngseidet
Mobil 906 59 800
E-post: rogerh8@gmail.com
Bankgiro Troms Krets: 4750.203.4800
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