AOSK

REFERAT
Klubbledermøte
Dato: 29.10.2002
Kl.: 19:00
Sted: Valle Hovin

Punkt
1

2

Til stede:
Øystein Haugen
Sara Hemmer
Kjell O. Sæterbakken
Espen Riktor
Sverre Stenersen
Henning Hagelund
Dag Bjørnstad
Ole Kr. Wastvedt
Per Thomas Huth

- NSF
- AOSK / ASK
- AOSK / OI
- AOSK / LIK
- AOSK / Asker KK
- Aktiv SK
- Aktiv SK
- Rakkestad IF Skøyter
- Båstad IL Skøyter

Sak
Innledning
Sara Hemmer ønsket klubbene velkommen. Spesielt hyggelig med besøk fra
Østfold klubbene.
Presentasjonsrunde / aktiviteter i klubbene
Båstad
- Har eget 400m kunstisanlegg med en meget bra rulleskøytebane om sommeren.
- Har ca 25 aktive i alderen 8 til 14 år
- Har berammet et prøveopplegg med Østlandsmesterskap i supersprint.
Invitasjon bil bli sendt!
- Klubben arrangerer serieløp for alle klasser en gang i uken. har vært torsdager
tidligere men flyttes sannsynligvis til onsdager.
- Arrangerer skøyteskole på mandager med bra deltagelse
- Vinterens stormønstring er Villbåstingen, 4 timers løp med nær 200 deltagere
- Klubben har en presset økonomi, men har ellers en god aktivitet
Rakkestad
- 4 aktive løpere i junior A/B/C
- Eget anlegg med 333 m bane. Problemer med isforhold
Aktiv Skøyteklubb
- Har endelig full fokus på skøyteaktivitetene igjen etter at mye av
oppmerksomheten de siste årene har vært rettet rundt oppbudet i den gamle
klubben
- Overgangen til ny klubb har gått bra, men prosessen har vært tung for de som
har jobbet med den
- Skøyteskolen arrangeres som vanlig
- Felles busstur til Alkmaar arrangeres i forbindelse med veteran VM. avreise
15.mars retur 21.mars.
Asker Kunstløpklubb
- Har opp mot 115 deltagere på skøyteskolen
- Har 28 aspiranter og 49 lisensierte løpere
- Har fått ett godt samarbeide med Frisk ang. istid i askerhallen
- Har 5 trenere hvorav to på heltid
- Ønsker samarbeide med Asker Skøyteklubb angående regelverk for bruk av kølle
og puck på utendørsbanen
- Har problemer med å holde på medlemmer i 13-14 års alderen
- Etterlyser initiativ fra NSF angående treningsopplegg, treningsdagbok m.m.

Oslo Idrettslag
- Har ca 60 på skøyteskole
- Vanskelig å få deltagere fra skøyteskolen over som medlem i klubben
- Sliter med rekruttering og tilgang på trenere
- Ønsker å samarbeide med andre klubber om ressurser og trenere
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Lilleborg Idrettsklubb
- Stabil medlemsmasse og moderat rekruttering
- Arrangerer som vanlig mosjonsløp hver tirsdag kl 20:30 på Valle fra 5/11
- Satser denne vinteren på et åpent klubbmesterskap med innlagt kretsmesterskap
for senior og veteran. Arrangementet blir mest sannsynlig på Geithus 1. og 2.
mars 2003. invitasjon blir sendt.
Diskusjonstema: Samarbeide mellom klubbene
Øystein Haugen fra NSF var invitert som innleder og diskusjonspartner. Øystein
informerte litt om situasjonen i NSF og fortalte bl.a. følgende:
- Det er litt færre personer i år på NSF slik at det har tatt lengre tid å komme
igjennom foreliggende oppgaver en det som har vært ønskelig.
- NSF har innledet samarbeid med andre forbund omkring treningsopplegg
- Det jobbes med treningsopplegg for yngre løpere
- Det er innledet samarbeide med hockeyforbundet og bandyforbundet ang. anlegg
Selve diskusjonen gikk mye rundt regionslag og mulighet og grunnlag for å
etablere regionslag og landslag i kunstløp. Det ble også spilt ut en del ideer rundt
samarbeide mellom Østfoldklubbene og Oslo/Akershusklubbene på
hurtigløpssiden.
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Klubbledermøtet kom frem til følgende resolusjoner:
- Kommende skøyteting ønskes som hovedtema for vårens klubbledermøte slik at
kretsens klubber kan få samordnet de sakene som er viktige for våre klubber og
løpere og slik at kunsløp og hurtigløp kan få gitt hverandre inntrykk av hva som er
av betydning for de forskjellige grener i forhold til vedtak og valg på tinget.
- NSF anmodes om å koordinere et oppstartsmøte for kunstløpsklubbene med
målsetning å utrede grunnlaget for etablering av regionslag og landslag
Andre ønsker og innspill
- Aktiv SK anmodet kretsen om å arrangere neste ledermøte på dagtid i helgen
- Østfoldklubbene er meget interessert i å delta på treningssamlinger i AOSK regi
Annen informasjon fra kretsen
- Kretsen ønsker fortsatt å støtte trener og dommerutdannelse
- Kretsens autorisasjonsråd har fått i oppgave å utrede sikringstiltak ved kretsens
hurtigløpsbaner
- Kretsstyret ønsker tilbakemelding fra klubbene på dommerbehov
Innspill fra klubbene kan til enhver tid formidles styret på e-post post@aosk.org.

Forøvrig ønskes alle klubber og skøytevenner en flott vinter med mange fine
skøyteopplevelser!
Vi sees på banen.
Hilsen AOSK

