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REFERAT
Klubbledermøte
Dato: 15.10.2001
Kl.: 19:00
Sted: Valle Hovin
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Til stede:
Unni Kristiansen (H) – Asker Skøyteklubb
Erik Ekornhol(H) – OI
Pål Granberg(K) – OSK
Lasse Farstad (H)– OSK
Mari Hemmer (H) – NSF ungdomsgruppe
Elin Solberg (H) – AOSK / Ceres
Espen Riktor (H) – AOSK / LIK
Sara Hemmer (H) – AOSK / ASK
Kjell O. Seterbakken (K) – AOSK / OI
Ingvild Ro (K) – AOSK / OSK

Sak
Innledning
• Sara Hemmer ønsket klubbene velkommen. Det ble foretatt en kort
presentasjonsrunde.
Aktiviteter i klubbene
Klubbene orienterte rundt bordet om pågående aktiviteter, ønsker, problemer m.m.
Aktiv Skøyte Klubb
• Er tatt opp i NSF. De fleste medlemmene fra Ask har meldt seg inn.
Skøyteskolen kjøres som vanlig. Man vil forsøke med rekrutteringsløp på
lørdager i vinter.
LIK
• Arrangerer LIK-mila hver tirsdag kl 20:30 på Valle Hovin. Arrangerer KM for
senior og veteran alle klasser på Risenga kunsis 1. og 2. Februar 2002.
Planlegger familiedag/skøytesportens dag på Grefsen.
Ceres
• Har for tiden ikke is og kun én aktiv løper. Det er planer om rekrutteringstiltak i
vinterferien. Det er ideer om et felles initiativ Strømmen/Lillestrøm/Skedsmo
for å få kunstisbane på planen i distriktet.
Asker Skøyteklubb
• Legger i disse dager siste hånd på kunstisbanen som åpnet for publikum i
november i fjor. Elektrisk tidtageranlegg innvies ca 8/12. Det er innledet et
samarbeide med Drammen skøyteklubb. I dag har klubben 2 juniorer og svært
mange rekrutt. Dette er direkte resultat av kunstisen og fjorårets skøyteskole.
• Kunstisen antas å åpne 15/11.
• Årets store satsning er NM sprint for junior
• Klubben etterlyser sluttføring av Trener II kurs. (Sara påpeker at dette
avhenger av at vi får tak i en dyktig instruktør)
OSK Hurtigløp
• Har to gode løpere og trener sammen med ASK på Valle Hovin
• Arrangerer Oscarløp og siste indre samt WC (allianse)
OSK Kunstløp
• Hovedtyngden av klubbens aktivitet med 17 ktive på konkurranser
• Arrangerer NM i januar
• Har gode trenere, men ser behov for rekruttering av yngre trenere
• Har satt igang prosess med å få finansiert hoppesele i Grünerhallen
OI
• Arrangerer KM, kunstløp og skøyteskole i Lørenhallen. Ønsker spesialhall for
kunstløp på vestkanten.
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Mosjonsløp og langløp
Det ble orientert kort om mosjons og langløp i kretsen kommende sesong. En
folder med informasjon om løpsformer samt oversikt over terminfestede
mosjonsløp i kretsen med noteringskort for langløpsmerket ble delt ut.
Ungdomsutvalget i NSF
Mari Hemmer var tilstede og orienterte om forbundets ungdomsutvalg.
Hovedpunktene var :
• Utvalget har ca 20 deltagere fra kunsløp og hurtigløp
• Arbeidet ble startet i år
• De har hittil jobbet med å definere retningslinjer for utvalget
• Arrangerte høstsamlingen i Sør Fron
• Jobber mest med aldersgruppen 13 til 20 år
• Har fokus på frafall i gruppen 13 – 16 år og blant de yngste seniorene
• Ønsker å tilrettelegge skøytesport også for de som ikke satser mot toppen men
som ønsker å kunne drive både trening og konkurranse
• Er opptatt av Ungdom som ledere for skøyteskole, i tillitsverv o.l.
• Arrangerer supportertur til Sprint VM på Hamar 19. og 20. jan. 2002
Brosjyren ”Retningslinjer for ungdomsidrett” og informasjon om kurs for ungdom i
regi av idrettens studieforbund ble delt ut.
Barneidrett
Vi gjennomgikk heftet ”Bestemmelser om Barneidrett” fra Norges Idrettsforbund.
Det fremgikk under debatten at det hersker noe usikkerhet om hvordan reglene
skal brukes og hva som gjelder i grenseland mellom aldersgruppene. Desverre
strakk ikke tiden til for en utdypende debatt om saken. Temaet vurderes derfor tatt
opp igjen på et senere møte.
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