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AOSK - nettmøte med kunstløp 25. mars 2021 
 

Dato: 25. mars 2021    

Kl: 19    

Sted: nettmøte    

 

Til stede: Kirsti Høiseth (OI), Karoline Røed Tønnesen (OI), Elias Christensen (OSK), Linda 

Ruud (OSK), Christian Pedersen (OSK), Gerrit Middelkoop (AOSK) og Renate Jeppsson 

(AOSK). 

 

 

Sakliste: Isfordeling for sesongen 2021/2022 

 

Tirsdag 25. mars hadde Oslo idrettskrets (OIK) og Bymiljøetaten (BYM) informasjonsmøte 

om fordelingsprosessen for sesongen 2021/2022. Første utkast til isfordelingen legges ut 

fredag 16. april 2021. 

 

På bakgrunn av at Jordal amfi og Jordal ungdomshall skal være stengt hele eller deler av 

sesongen 2021/2022, står kunstløp i praksis uten isflater i Oslo Øst. 

 

Klubbene og kretsen opplever at dette ikke er tatt tilstrekkelig høyde for i 

isfordelingsprosessen og vi avholdt derfor et møte for å diskutere situasjonen. 

 

Isfordelingsprosessen foregår i grove trekk på følgende måte: 

• Torsdag 23. mars 2021 – Infomøte 

• 16. april 2021 – 1. utkast av tider sendes ut til særidretter 

• 23. april 2021 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 1. utkast av tider 

• 30. april 2021 – 2. utkast av tider sendes ut til særidretter 

• 7. mai 2021 – Særidrettenes frist for tilbakemelding på 2. utkast av tider 

• 10. mai 2021 – Fordelingsmøte 

 

Under møtet med OIK/BYM ble det underrettet om at bryte VM skal arrangeres i Jordal 

Amfi i uke 38 - 42 (september - oktober) med mulighet om forlengelse. 

 

OIK/BYM informerte også om at Jordal ungdomshall skal rehabiliteres i samme tidsrom som 

bryte VM arrangeres i Jordal Amfi. Dette vil si at OI mister istilbud til sin tilhørende ishall 

for en lang periode som ikke anses som gunstig for kunstløp med tanke på skøyteskole og for 

andre utøvere. 

 

Det ble stilt spørsmål om OIK/BYM har tenkt på at det å renovere Jordal ungdomshall 

samtidig som Jordal Amfi også stenges for isaktivitet, og om OIK har tenkt på alternative 

ishaller for kunstløp/ishockey? 

 

Dette kom ikke frem av informasjonsmøtet. NIHF Region Oslo og Viken Øst ved Jonas 

Virtonen, Vålerenga ishockey prøvde å få en "diskusjon" fra OIK/BYM 

på informasjonen som ble gitt, og ga utrykk for at det vil komme en skriftlig uttales til dette. 

 



2 
 

Etter å ha diskutert overnevnte sak kom vi frem til at Kirsti tar kontakt med hockey/J. 

Virtanen, for å høre om hva hockey tenker å gjøre og at kunstløp kan støtte opp om et ev. 

skriv/uttalelse til OIK/BYM. 

 

Kortbane og kunstløp skrev sammen et brev til OIK under fordelingsprosessen til sesongen 

2020/2021. Dette brevet ga positivt utslag, og konklusjonen ble til at Karoline ser på dette 

skrivet, gjør passende endringer tilpasset sesongen 2021/2022 med tanke på utfordringer om 

istid/ishall. Brevet sendes så fra AOSK. 

 

Konklusjon: etter første utkast av fordelingsnøkkelen for istid blir presentert av OIK, blir det 

nettmøte med kunstløp, kortbane og ev. hurtigløp i regi av AOSK. 

 

AOSK vil for sesongen 2022/2023 innkalle til nettmøte med de ulike klubbene, for en 

evaluering av foregående sesong og for hva som bør spilles inn til OIK ang fordeling av istid. 

Dette innebærer at kunstløp og kortbane må inkludere AOSK i fordelingsnøkkelen for de 

enkelte ishaller. 


