Akershus og Oslo Skøytekrets

Akershus og Oslo skøytekrets ber om at det gjennomføres en regelendring slik at utøvere kan
representere ulike klubber i ulike grener.
Bakgrunn er at ikke alle klubber tilsluttet NSF har et tilbud innenfor flere grener; kunstløp,
hurtigløp, rollerderby, kortbane og inline.
En utøver som deltar i flere grener og er medlem i flere klubber, fordi enkeltklubber ikke har
tilbud, kan i følge lovteksten ikke representere en av klubbene, de er medlem i, trener med og
konkurrerer for. Eksempel: En kvinnelig utøver som deltar i både hurtigløp og rollerderby og
er medlem i f.eks. Aktiv SK(hurtigløp) og Oslo Rollerderby kan i følge lovteksten kun
representere en klubb i begge grenene. Det er i dette tilfelle praktisk umulig.
Dagens lovtekst:
§ 28 Startberettigelse og konkurranseregler (1) Lag og løper 1. Skøyteløpere kan i en og
samme sesong (1. juli - 30. juni) ikke representere mer enn ett lag uten NSFs tillatelse.
Forslag til endring:
§ 28 Startberettigelse og konkurranseregler (1) Lag og løper 1. Skøyteløpere kan i en og
samme sesong (1. juli - 30. juni) ikke representere mer enn ett lag i samme gren uten NSFs
tillatelse.
AOSK ønsker at det allerede ved kommende sesong innføres en praksis som ivaretar dette.
Begrunnelse:
For enkelte kombinasjoner av grener ( f.eks Roller Derby og hurtigløp/kunstløp) er det
åpenbart urimelig å benytte lovens ordlyd, da det vil gjøre det umulig å delta i begge grener.
For kunstløp/hurtigløp eksisterer noen klubber med treningsmiljø i begge grener, men de er i
mindretall.
For andre kombinasjoner kan det være mer uklart, men ettersom det nå finnes "sær- gren klubber" også for kortbane og inline er dette aktualisert og det er utøvere som har blitt nektet
å konkurrere for ulike klubber.
Selv om f.eks kortbane vil eksistere som teoretisk mulighet i en hurtigløpsklubb er det
imidlertid ikke gitt at klubben har et godt treningstilbud eller i det hele tatt en trener med
kompetanse.
Det er såpass få slike miljø at det kan ha store fordeler for kvaliteten å samle utøverne som
satser på kortbane eller inline i egne og presumptivt sterkere grupper, dersom en ønsker
sterkest mulig prestasjoner.
Tilsvarende for kunstløp vil være synchro, der det på Østlandet nok kunne være mulig å samle
en tropp - men ikke i hver klubb. Dette er ikke dagsaktuelt, men kan oppstå i overskuelig
framtid.
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Praksis i andre forbund:
Styret har undersøkt praksis i andre forbund med sammenliknbare problemstillinger, og
endringsforslaget er i tråd med det som ser ut til å være praksis i idretten:
Norges Skiforbund
203.2.1.1 En løper kan ikke representere mer enn et idrettslag i samme gren i løpet av samme
skisesong.
Norges Skytterforbund
2.3.1.2 En skytter kan i samme kalenderår ikke representere mer enn ett lag / en klubb innen
en skytegren (lerdue, pistol, rifle, viltmål).
Norges Seilforbund
STARTBERETTIGELSE
§1
1.1 En aktiv kan, som medlem i en seilforening, kun representere (delta i regatta) 1 - én seilforening i samme båtklasse i samme sesong med unntak av barn til og med 12 år som kan
konkurrere for ny seilforening straks overgang er registrert.

