Denne informasjonen går til alle klubber, komitemedlemmer, landslag og styret.

Forbundet varslet i juni om at NM senior 2019 vurderes flyttet til uke 26. Dette ble diskutert i
styremøte som en interessant mulighet hvor vi nå ber våre medlemmer engasjere seg.
Grunnen til dette er NM veka, et samarbeid mellom NRK TV og NIF som arrangeres for
første gang i august 2018, og er planlagt igjen i juni 2019, begge i Stavanger.
Kriteriet for å delta er at det skal være et nasjonalt mesterskap, et NM. Sverige har hatt sin
SM Vecka over flere år, en uke for sommeridrettene og en uke for vinteridrettene. Slik er det
også tenkt i Norge, først ut er sommeridrettene, videre er det planlagt å starte for
vinteridrettene mars 2020 i Lillehammer. Vinteridrettene vil naturlig nok bli lagt til
vintersportssteder, her er det lite squashbaner, eksempelvis har Lillehammer to.
NRK garanterer mediadekning av minst alle finaler samt mediadekning av felles
premieutdelinger. Det vil bli reportasjer ellers under uken.
NRK/NIF har tatt initiativ til dette for å løfte frem de mindre idrettene og bidra til
pressedekning av disse. Dette vil gi oss en unik sjanse til å vise frem vår flotte idrett ikke bare
ved et NM, men også ved å profilere oss i forhold til rekruttering og mangfold gjennom
reportasjer. Glassbane på torget eller i et senter må være vårt hårete mål for finalene og
show/reportasjer.
Arrangør av uken i samarbeid med NRK/NIF er Rogaland Idrettskrets som kan informere at
det er stor mulighet for kommunal støtte til hver enkelt arrangør.
Personlig mener jeg vi ikke kan la denne sjansen gå fra oss. Forbundets og WSFs store og
klare mål er av vi skal til OL. OL arrangeres om sommeren og vi kan skal være klar. I Sverige
foregår diskusjonen om å flytte NM SR 2020, de har erfaring i å delta og ser at det gir stor
verdi. De skal dessverre ikke delta i 2019 pga av ressursmangel.
NM veka arrangeres 15.-19. august. Jeg oppfordrer alle til å sjekke ut denne linken
https://www.nm-veka.no/ og følge med på NRK s sendinger.
Her kan dere også lese om SM Veckan som ble avviklet i juli http://www.smveckan.se/
Jeg har stor tro på at forbundet med en prosjektgruppe vil kunne lage et flott opplegg rundt et
NM med deltagelse i NM veka for å løfte frem sporten og profilere våre spillere.
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