Retningslinjer Gæðingagruppe
underutvalg Sportsutvalget
Formål med gruppen
• Å jobbe for å videreutvikle gæðingakeppni i Norge.
Herunder
• Bistå arrangører og deltagere med svar på spørsmål rundt regelverk og praktisk.
• Bistå Sportsutvalget med å revidere uttakningskriterier til Nordisk Mesterskap
annethvert år.
• Bistå Uttakningskomiteen med uttak av gæðingalandslaget til Nordisk Mesterskap
annethvert år dersom dette er ønskelig.
• Bistå Sportsutvalget med organisering av årlig GæðingaCup.
• Bistå Dommerutvalget ifb med dommerseminar og utveksling av dommere til Sverige,
Danmark, Finland og Island.
Kortsiktige mål
• Bistå Sportsutvalget med å sette uttakningskriterier for Nordisk 2018.
• Jobbe for flere gæðingakonkurranser på landsbasis.
• At det blir arrangert Norgesmesterskap Gæðinga de årene det er Nordisk, fortrinnsvis
samtidig som Norgesmesterskap Sport.
• Mer informasjon om Gædinga inn i Stevnestrukturen.
• Holde nettsidene til NIHF oppdatert ifh til regelverk og retningslinjer fra LH.
Langsiktige mål
• Jobbe for at gæðingakeppni blir ansett som en gren på lik linje med Sport.
• Jobbe proaktivt for flere anlegg med 300m ovalbane og passbane ifb med 300m
ovalbane.
• At det blir arrangert Norgesmesterskap Gæðingakeppni hvert år, fortrinnsvis samtidig
med Norgesmesterskap Sport.
• Egen Stevnestruktur for Gædingakeppni i Norge.
Generelt om Gæðingagruppen og retningslinjene
• Gruppen skal rapportere til Sportsutvalget om framdrift og evt møtereferater.
• Gruppens medlemmer velges av Sportsutvalget, for to år av gangen. Gruppen settes
hver høst innen lokallagsmøtet, og ikke senere enn 1 november. Det bør ikke byttes
ut mer enn to medlemmer av gangen, dette for å sikre god overlapping,
opprettholdelse av rutiner og flyt i arbeidsoppgaver.
• Gruppen er en undergruppe til Sportsutvalget og har derfor ikke møterett på
styremøter i NIHFs styre. Saker fra Styret som angår Gæðingagruppen tas til
gruppens medlemmer fortløpende.
• Retningslinjene revideres årlig og fremlegges samtidig som Stevnestrukturen og
Landslagsreglementet 10 januar hvert år. Dersom det er behov kan det tilføyes
kortsiktige eller langsiktige mål til retningslinjene i løpet av året.
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