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Til stede:
Bjørn Hennum  - NSF
Sara Hemmer  - AOSK / ASK
Kjell O. Sæterbakken - AOSK / OI
Espen Riktor  - AOSK / LIK
Sverre Stenersen - AOSK / Asker KK
Ingvild Myrvang Ro - OI
Per Thomas Huth - Båstad IL Skøyter
Olga M. Rognstad - ETF
Pål Rognstad  - ETF
Unni Christiansen - Asker SK
Elisabeth Hagstrøm - Bærum SK
Gro L’Orsa  - Bærum SK
Hasse Farstad  - OSK
Vidar Skaar  - Råde IL
Geir Markussen  - LIK

Tema for møtet var diskusjon av hva som oppfattes som viktige satsningsområder for
skøyteklubbene med tanke på behandlingen av forbundets strategi og handlingsplan på
skøytetinget i juni.  Som innleder og diskusjonspartner deltok Bjørn Hennum,
breddeidrettsansvarlig i styret i NSF.  Bjørn har vært med som administrator i skøytemiljøet i
22 år og har mange års fartstid i styret.  Av viktige oppgaver styret nå jobber med før tinget
nevnte han;

- Forbedring av strukturen på dokumentet for forbundets strategi og handlingsplan
- Eventuelle justeringer i organisasjonen/ansvarsfordelingen også med tanke på

utnyttelse av de resurssene forbundet disponerer gjennom ansatte på kontoret
- Omprioritering av tingets agenda for å få mer tid til behandling av planer slik at

klubbenes og kretsenes behov og interesser kan komme bedre til uttrykk
- Bedring av kontinuiteten i styrets arbeide
- Forankring av forbundets strategi og hovedmål i klubbenes og kretsenes arbeide

Etter innledningen gikk ordet som vanlig rundt bordet der de enkelte orienterte om spesielle
utfordringer klubbene møter i sitt arbeide.  Førs ut var:

Vidar Skaar, Råde IL.
- Etablering av kunstisbane avgjørende for eksistesen til klubbens skøyteavdeling.

Geir Markussen, LIK
- Vi vil ha flere folk på isen og trenger flere og bedre anlegg

Sverre Stenersen, Asker KK/ AOSK
- Etterlyser rammeverk for treningsarbeide og oppfølging av klubbene fra forbundet

Kjell O. Seterbakken OI
- Har problemer med UDI, får ikke ansette utenlandske trenere

Per Thomas Huth, Båstad
- Har stor suksess på banen.  Skyldes at anlegget fungerer samt stor innsats fra

klubbens ildsjeler
- Etterlyser opprydning av regelverket rundt barneidrett i NSF og anbefaler samordning

av aldersklassene med NIF sin øvrige klasseindeling
- Klubben har brukt en del energi på å få frem en egen handlingsplan som det styres

etter (30 siders dokument )



Olga og Pål Rognstad, Eidsvoll Turnforening
- Har etalbert regionalt treningssamarbeide med tre andre klubber
- Eldre løpere som ikke satser topp har tatt trener 1 kurs og fungerer godt som trenere i

klubben
- Etterlyser en langt mer fleksibel lisensordning for hobbyløpere som ønsker å delta i et

fåtall løp i en sesong.  Forbundets lisensstrategi virker hemmende på rekruttering av
konkurranseløpere

- Har forøvrig forsøk igang med tverridrettslig opplegg for jenter

Unni Christensen, Asker Skøyteklubb
- Opplever glimrende forhold og stor oppslutning som en direkte følge av ny

kunstisbane og nytt klubbhus
- Godt samarbeide med kommunen
- Ønsker bedre samarbeide på kretsplan

Elisabeth Hagstrøm, Bærum Skøyteklubb
- Mister løpere ved ca 14 år
- Påpeker at kunstløp ikke har noe tilbud til løpere som ønsker å drive idretten uten å

satse konkurranse

Sara Hemmer, ASK
- Har problemer med å bygge en god klubbfølelse rundt anlegget på Valle Hovin

Hasse Farstad, OSK hurtigløp/kunstløp
- Har fin utvikling i kunstløp
- Gryende samarbeide med OI
- Oppfatter situasjonen i forbundsstyret og skøytenorge forøvrig som grensende til

håpløs
- Skøytefolket behøver positive holdninger og skikkelig oppbakking av alle involverte
- Etterlyser normer og systemer for å sikre samarbeide i treningsopplegget mellom

klubb, krets, region og forbund.
- Etterlyser tidligere annonsert fellesopplegg for treningsarbeid fra 13 års alderen og

opp

Øvrig informasjon fra kretsen:
- Felles samling, gutter, hurtigløp, sykkel avholdes 30/5
- Felles samling jenter, jr B/C avholdes 30/5
- Felles samling hurtigløp/kunstløp avholdes i juni
- Kunstløp har bedt om at det arrangeres et koreografiseminar for de som deltok på

trener 1 kurset (vil også være åpent for øvrige trenere)
- Dersom klubber i kretsen har behov for ytterligere trener 1 kurs nå må dette meldes til

kretsen
- Kretsstyret håper på en god retningsgivende diskusjon rundt forbundets strategi og

handlingsplan på kommende skøyteting.  Ønsker at tinget skal vedta at hovedmål,
strategi og virkemidler som besluttes skal være bindende for alle ledd fra klubb og
opp.

Oppsummering av punkter som oppfattes som viktige i utforming av ny handlingsplan:
- Anlegg
- Trenerforum
- Treningsopplegg
- Fokus på aldersgruppen 12-16
- Nettverksbygging i skøytenorge
- Innpassing av kunstløp i forbundets organisasjon og strategi
- Satse på bredden i norsk skøytesport.  Uten bredde i skøyteidretten er det ikke mulig

å få til en god toppsatsning.


