Referat fra lagledermøte 15.02.2021 (Teams)
Deltakere
Akershus og Oslo
Akershus og Oslo
Bohuslän-dal
Buskerud
Buskerud
Göteborg
Göteborg
Halland-Skåne, Halland
Halland-Skåne, Skåne
Mjøs-o
Västergötland
Västergötland
Østfold
Østfold
Arrangør 2021
Arrangør 2022 (Göteborg)

Dag Kolberg
Nora Skauen
Tomas Carlsson
Isa Heggedal
Ingrid Bergan
Per Baier
Anders Lamm
Patrik Corneliusson
Jenny Lindblom
Øyvind Ranestad
Anna Agervig Kristiansson
Magnus Sundmark
Chatrine Amundsen
Bent Olav Aamodt
Torbjørn Kravdal
Andreas Persson

Bakgrunn
Arrangørklubber av Unionsmatchen ønsket å diskutere alternativer for årets arrangement med tanke
på Covid-19. Arrangør la også fram to forslag til endring av regelverket.

Leiebrikker
Bakgrunn: Leie av EMIT-brikker fra leverandør har en kostnad på litt over kr 30,- mens kostnaden er
satt til kr 20,- i regelverket.
Arrangør 2021 forslo følgende endring:
Arrangøren kan fakturere kretser/distrikt for leiebrikke tilsvarende faktiske kostnader, begrenset
oppad til kr 50,Forslaget ble enstemmig vedtatt og tas inn i regelverket.

Økte kostnader pga Covid-19
Forslag fra arrangør 2021: Arrangør kan øke deltakeravgiften til maksimalt kr 1000,- på grunn av økte
utgifter til smittevern. Dette kan være for innkjøp (vaskemidler osv) eller økte leiekostnader (behov
for flere skoler osv). Arrangøren skal ikke øke deltakeravgiften mer enn faktiske kostnader.
Forslaget ble enstemmig vedtatt. Forslaget referatføres, men tas ikke inn i regelverket.

Situasjonen med Covid-19
Arrangør 2021 presenterte ulike tanker/senario før alle kretser fikk ordet. De største utfordringene
med arrangementet er reise mellom Sverige og Norge samt overnatting på skole. Det var litt
varierende tanker om når det (eller om det) vil være mulig å arrangere Unionsmatch i 2021. Det var
imidlertid enighet om at man ønsker å få til et arrangement om mulig. Dette er spesielt viktig av
sosiale hensyn da svenske og norske ungdommer har mistet mye gjennom pandemien.
Smittesituasjonen må imidlertid være langt bedre enn nå slik at arrangør, ledere og klubber føler at
det blir et trygt arrangement.
Konklusjon:
1. Det tas en endelig avgjørelse ca 15. mars om Unionsmatchen 2021 som er planlagt i mai.
Avgjørelsen kan utsettes til ca 1. april dersom man ser at det kanskje blir mulig å arrangere i
mai. Kretsene/distriktene ser det som relativt lite sannsynlig at det vil være mulig med et
arrangement i mai. Arrangør 2021 innkaller om nødvendig til et nytt lagledermøte.
2. Dersom det ikke blir Unionsmatch i mai, ønsker kretsene/distriktene at man prøver å finne
en helg høsten 2021. Kretsene/distriktene er enige om at Unionsmatchen er viktig og at
lokale arrangement for kretsene heller må flyttes. Akershus og Oslo har imidlertid lagt to løp
i sin Trimtexcup sammen med NM-natt og Norgescup med samme arrangører og ønsker ikke
at Unionsmatchen legges til denne helgen. Arrangør av Unionsmatchen 2021 sjekker først
mulighet for helgen 1.-3. oktober. Det må avklares med elgjakt, leie av arena og leie av skole.
Ny arrangør eller flytting KM-natt for Innlandet o-krets (Mjøs-o) må også avklares. Arrangør
2021 melder fra til kretsene/distriktene og innkaller om nødvendig til et nytt lagledermøte
dersom det er problemer med den ønskede helgen.
3. Dersom det ikke blir mulig å arrangere en felles Unionsmatch for Sverige og Norge høsten
2021, kan Sverige og Norge hver for seg lage et tilpasset ungdomsarrangement.
Kretsene/distriktene tar i tilfelle senere stilling til hva som gjøres med rulleringsordningen.

Gjøvik 15.02.2021
Torbjørn Kravdal

