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Til stede:
Eirik Nyberg   - NSF
Bjørn-Ove Inderøy - NSF
Sara Hemmer  - AOSK / ASK
Helge Mannsåker - AKK
Odd Arne Marsteinstredet – Asker SK
Hasse Farstad  - OSK
Anne Marstentrædet Asker SK
Olga Margrethe Rognstad – Eidsvold Turn SK
Elisabeth Hagstrøm - Bærum SK
Ingvild Engh Vattø - Bærum SK
Hege Isaksen  - OI
Elin Solberg  - AOSK / Ceres
Kjell O. Sæterbakken - AOSK / OI
Espen Riktor  - AOSK / LIK

Punkt Sak
1 Innledning

• Sara Hemmer ønsket klubbene velkommen.  Hun orienterte klubbene om
muligheten for å velge ungdomsrepresentanter til kretsstyret.  Disse vil få
møterett men ikke plikt, samt mulighet til å arrangere egne ungdomssamlinger
o.a. tiltak.

2 Presentasjonsrunde / aktiviteter i klubbene
OSK
Det er stor fare for at OSK vil forsvinne som hurtigløpssklubb.  Det er stadig ikke
noen fremdrift i prosessen med å legge ut kunstis på 400m banen og uten bane er
ikke rekruttering mulig.  Klubben har i dag 2 aktive hurtigløpere.  Aktiviteten på
kunstløp er bra med 130 aktive.

Asker SK
Har 15 rekrutter og 2 juniorer (hurtigløp).  Har fått tilskudd til å utvide klubbhuset.

Eidsvoll Turnforening, Skøyter
Har problemer med å holde på løpere i 13 – 15 års klassen.  Det er 7 færre
lisensierte løpere i år sammenlignet med i fjor.  Det er også vanskelig å rekruttere
kandidater til styreverv.  Klubben styres for tiden av et interrimsstyre.  Den store
drømmen er kunstis på Myrer stadion, men det er problemer med samarbeide med
fotballen.

Ceres
Klubben er nærmest nedlagt.  Det finnes ikke hurtigløpsmuligheter i distriktet
hvilket umuliggjør rekruttering.

Bærum Skøyteklubb, Kunstløp
Har mange nye rekrutter og ca 50 løpere totalt.  Har problemer med økonomi og
tilgang på istid.

Lilleborg Idrettsklubb
Jobber stort sett med veteran og mosjonsløp for voksne og opplever i den
sammenheng god oppslutning.  Har arrangert løpskarussell med gjennomsnittelig
25 løpere på 17 løp og ser på muligheten for å lage et eget rekordstevne for
veteraner/mosjonister.



3 Informasjon fra Eirik Nyberg - NSF
Eirik er breddeidrettskonsulent i NSF og har også med trenerutdannelse og kurs å
gjøre.  På spørsmål fra klubbene orienterte Eirik litt om spilleautomater,
trenerstatus og publikasjoner.  Her er noen stikkord fra orienteringen:

Spilleautomater
- Klubbene må registrere seg i Brønnøysund
- Det må sendes søknad til lotteritilsynet
- Klubbene skal selv finne steder for utplassering av automater
- Tildeling/utplassering følger politidistriktene
- Klubbene får 35% av spilleinntektene
For mer informasjon kan man kontakte Norsk Lotteridrift

Trenerstatus
- Aktivitetslederkurs gir kompetanse til å organisere trening for de yngste
- Trener I kurs er rettet mot trener for aldersgruppen 13 – 16 år.  Her benyttes
boken Idrettens Treningslære som kan fåes hos NSF, samt en video om
skøytetekniske momenter (12 min)
- Trener II(I) kurs er rettet mot trenere for seniorer/eliteløpere.  Egen annonse i
siste nr. av Skøytesport

4 Debatt – hvordan utnytte media til profilering av skøytesporten
Bjørn-Ove Inderøy var kommet for å lede debatten om hvordan klubbene kan få en
bedre profilering gjennom forskjellige media.  Bjørn-Ove jobber med økonomi og
media i NSF og sitter i redaksjonen for bladet Skøytesport samt NSF’s web-side.

Punkter som kom frem under debatten var:
- Klubbene kan utarbeide en egen mediamodell/profil
- Man kan med fordel utpeke én person som mediakontakt
- Det er gode erfaringer med å ta bilder selv, skrive selv og generelt tilrettelegge
mest mulig informasjon for avisene
- Det hjelper å få med seg journalisten ut på arrangementene
- De som tar aktiv kontakt får som regel respons
- Vinklingen på stoffet som presenteres er viktig.  Det gjelder å ”selge” inn saken
slik at den blir interessant utover klubbens indre anliggender

 Møte ble avsluttet etter at referenten forlot lokalet.  Det er mulig å ta kontakt med
kretsen eller Bjørn-Ove og Eirik ved spørsmål angående sakene som ble tatt opp.
E-post adresser m.m. finnes på
http://www.skoyteforbundet.no/gen_info/adresser.htm
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