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Handlingsplan for 
Norges Skøyteforbund 2020–2023 
– Skøyteidrettene skal!

Denne handlingsplanen skal gjøre oss i stand til å nå strategiske mål 
fastsatt i NSF langtidsplan; Skøyteidrettene vil!

De strategiske målene er brutt ned i delmål, og det er definert hvilke 
tiltak vi skal gjøre for å nå målene i denne planen. 

På de ulike tiltakene er det også 
presisert om det er Skøyteidrettene, 
her definert som NSF, kretser og 
klubber, eller NSF, definert som 
forbundsstyret og administrasjonene 
som har hovedansvaret for tiltaket.

I den tiden vi lever i nå, med 
Covid-19, er det knyttet stor 
usikkerhet til mulighetene vi vil 
ha fremover til å kunne arrangere 
stevner, kurs, treninger etc, det 
er likevel satt opp en plan som 
legger til grunn at vi kan gjennom-
føre det meste av det vi ønsker, 
med de tilpasningene som vi er 
nødt til å gjøre. 
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https://www.skoyteforbundet.no/om-nsf/strategi/
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LIVSLANG IDRETT

MÅL
1.  Skøyteidrettene vil arbeide for et mangfoldig idrettstilbud til alle 
 aldersgrupper og på alle idrettslige nivåer. 
2.  Skøyteidrettene vil tilby idrettsaktivitet av god kvalitet, basert på 
 våre verdier.  
3.  Skøyteidrettene vil være en pådriver for at skøyter blir et naturlig valg 
 for lek, trening og konkurranse over alt hvor dette er tilgjengelig.

DELMÅL
• Skøyteidrettene skal ha en aktivitetsvekst på 5% årlig i aldersgruppen 
 6–15 år i henhold til idrettsregistreringen.
• Skøyteidrettene skal redusere frafall på 2,5% i aldersgruppen 12–17 år
• Skøyteidrettene skal øke antall lisensierte utøver over 17 år med 5%

TILTAK
- NSF skal legge til rette for satsing på både utdanning og toppidrett 
 for forbundsløperne
- NSF skal lage en plan for oppfølging av løpere som legger opp 
 i samarbeid med OLT
- NSF skal videreutvikle aktivitetsbanken for skøyteskole/nybegynnerkurs 
- Skøyteidrettene skal etablere aktivitetstiltak mot skoler for å gjøre 
 grenene våre mer tilgjengelige
- Skøyteidrettene skal legge til rette for å beholde løpere i miljøet ved 
 å gi tilbud til ungdomsgrupper og veteraner

STRATEGISKE MÅL
1.  Livslang idrett
2.  Bedre klubber
3.  Flere og bedre anlegg
4.  Bedre toppidrett
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 Samlinger:
- NSF-støttede samlinger gjennomføres hvert år; Gutteløftet (kunstløp 
 og hurtigløp), Jenteløftet (hurtigløp), Skøytecamp (hurtigløp), 
 Sammen mot Toppen (kunstløp), Rekrutt 2026 (kunstløp)
- NSF-støttede samlinger startes opp i kortbane 
- Roller Derby-samlinger startet opp via Sparebankprosjektet 
 videreføres etter prosjektslutt

 Hurtigløp:
- Få i gang hurtigløpsaktivitet på tre nye isflater (eller eksisterende 
 uten aktivitet) 
- NSF skal jobbe for finansiering av en nasjonal rekrutteringskampanje, 
 for eksempel en skøytekarusell

 Kunstløp:
- Få i gang kunstløpsaktivitet på tre nye isflater (eller eksisterende 
 uten aktivitet) 
- Øke antallet gutter i norsk kunstløp; minst 20 aktive konkurranseløpere 
- Oppstart av tre nye lag i synkronkunstløp

 Kortbane:
- NSF skal jobbe for finansiering til kortbaneutstyr (skøyter, hjelmer 
 og sikringsputer) som kan lånes/leies ut slik at flere med interesse 
 får prøvd kortbane.
- Få i gang kortbaneaktivitet på tre nye baner (eller eksisterende 
 uten aktivitet) 

 Roller Derby: 
- To lag stabilt på topp 20 i Europa og topp 100 i verden 
- Etablere minst åtte aktive boutende lag
- Delta i NM-veka hvert år

 Inline:
- Få i gang inlineaktivitet på tre nye baner (eller eksisterende uten aktivitet) 
- Tre nystartede skøyteskoler for inline i perioden
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BEDRE KLUBBER

MÅL
1.  Skøyteidrettene vil at det å være frivillig skal oppleves som et meningsfullt 

fellesskap til beste for en selv, klubbens medlemmer og lokalsamfunnet.  
2.  Skøyteidrettene vil arbeide for at klubben har økonomi og tilstrekkelig 
 frivillighet til at det kan tilby medlemmer og lokalmiljøet god 
 idrettsaktivitet. 
3.  Skøyteidrettene vil arbeide for at klubben har tilstrekkelig kompetanse 
 og støtte til å kunne arrangere stevner på lokalt, nasjonalt og 
 internasjonalt nivå. 

DELMÅL
• NSF skal tilby kompetanseutvikling for frivillige og ansatte for å sikre 
 god kontinuitet i skøytemiljøet.
• Skøyteidrettene skal prioritere å delta i fora hvor rammebetingelsene 
 på alle nivåer kan påvirkes
• Skøyteidrettene skal ha fokus på antidopingarbeid, og alle NM-arrangører, 

og minst nye 15 klubber skal sertifiseres som Rent Idrettslag pr år
• Skøyteidrettene skal legge til rette for klubbutvikling, og minst 15 
 nye klubber skal gjennomføre NIFs klubbutviklingskurs

TILTAK
- NSF skal arrangere årlige trenerkurs
- NSF skal fasilitere for trenerforum og erfaringsutveksling mellom 
 trenere gjennom året
- NSF skal årlig arrangere kompetansehevingskurs for funksjonærer 
 og trenere
- Skøyteidrettene skal sette tydelige mål på kompetanseheving 
 og sikre deltakelse på relevante kurs 
- NSF skal ha fokus på de frivillige, og løfte frem gode eksempler 
 på frivillige som kan motivere andre på NSFs kanaler
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FLERE OG BEDRE ANLEGG

MÅL
1.  Skøyteidrettene vil at det skal være arenaer for skøyteaktivitet over 
 hele landet  
2.  Skøyteidrettene vil øke antall flater/arenaer for skøyteaktivitet 
3.  Skøyteidretten vil øke antall tidsriktige konkurranseanlegg i nærheten 
 av de største byene

DELMÅL
• Skøyteidrettene skal jobbe for byggestart for nytt anlegg på Valle Hovin 

som inkluderer isflate innen 2021 og at det legges til rette for bygging av 
hall innen 2021

• Skøyteidrettene skal være aktiv pådriver for at det bygges fullskala 
 skøytehaller, med plass til 400 meters hurtigløpsbane i de store byene; 

Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, innen 2026
• Skøyteidrettene skal utvikle flere kunstfrosne skøytebaner og ishaller 
 tilpasset lokale behov
• Skøyteidrettene skal etablere minst tre nye inlinebaner
• Skøyteidrettene skal sikre stabile treningstider i eksisterende anlegg

TILTAK
- Skøyteidrettene skal jobbe for å gjeninnføre den ekstra tilskuddsordninger 

for kostnadskrevende is- og skøyteanlegg 
- Skøyteidrettene skal vurdere alternative finansieringsmodeller som 
 f.eks. offentlig/privat samarbeid, evt. privat utbygging og utleie for drift 
 til offentlig forvaltningsnivå
- NSF skal oppdatere liste over anlegg i drift, under utbygging og 
 planlegging, med kontaktpersoner som det kan utveksles erfaringer 
 med klubber imellom.
- NSF skal videreføre samarbeid med Norconsult om anlegg
- NSF skal vedlikeholde «database» over ulike konsepter for eksisterende 
 is- og skøytebaner som kan benyttes av nye initiativtakere
- NSF skal arrangere et anleggsseminar i hver tingperiode 
- NSF skal utøve påvirkningspress på kommuner som i for liten grad 
 legger til rette for drift/vedlikehold av skøyteanlegg, i samarbeid med 

lokale klubber/kretser
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- Kommunisere NSFs arbeid med anleggspolitikk på NSFs kommunikasjons-
plattformer i en årlig statusrapport

- Skøyteidrettene skal ha tett kontakt med andre isidretter i sitt anleggs-
 arbeid og samarbeide med andre isidretter som har tilsvarende behov 
 for nye anlegg.
- NSF skal ha et godt samarbeid med Kulturdepartementet, NIF sentralt 
 og kommuner, som har eller planlegger anlegg som kan brukes av 
 skøytesporten
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BEDRE TOPPIDRETT

MÅL
1.  Skøyteidretten vil ha utøvere og lag i den absolutte verdensklasse – 
 de beste skal bli bedre.  
2.  Skøyteidretten vil ha flere utøvere i verdenstoppen - de beste skal bli flere.  
3.  Skøyteidretten vil hjelpe unge utøvere i overgangen fra ungdomsidrett 
 til toppidrett på seniornivå.

DELMÅL
• Skøyteidrettene skal være ledende på kunnskapsutvikling og 
 kunnskapsdeling 
• Skøyteidrettene skal ha deltakere i internasjonale mesterskap i minst 
 fire grener
• Skøyteidrettene skal ha et godt samarbeid på tvers av forbundslag 
 og andre treningsgrupper
• Skøyteidretten skal ha et trygt fellesskap og et inkluderende miljø 
 for alle NSFs toppidrettsutøvere

TILTAK
- NSF skal sikre stabile rammer for rekruttlag kortbane
- NSF skal benytte Olympiatoppens ressurser i større grad
- NSF skal ha satsning på talenter, og fokus på overgangen fra jr. til sr. 
- NSF skal innhente ekstern kompetanse som videreutvikler lagmiljøet 
 på NSFs forbundslag
- Skøyteidrettene skal jobbe sammen for å sikre de «nest-beste» 
 et godt tilbud
- Skøyteidrettene skal sikre et godt tilbud for løpere som har ambisjoner 
 om en toppidrettskarriere
- NSF skal arrangere minst et fleridrettslag webinar for utøvere med 
 aktuelle toppidrettstema
- NSF skal engasjere trenere på topp internasjonalt nivå for våre eliteutøvere
- NSF skal utvikle egne trenere til et topp internasjonalt nivå i alle grener
- NSF skal sikre kontakt med regionale lag – satsingslag. Det skal 
 gjennomføres møter i forkant- og etterkant av hver sesong, og det skal 

være en løpende oppfølgingsplan.
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RESULTATMÅL
(Planen revideres i forkant av hver sesong):

Hurtigløp:
Norge skal ta medaljer i alle mesterskap på junior- og seniornivå. 
2020–2021:
VM, enkeltdistanser: 4 medaljer
EM, Allround og sprint: 2 medaljer
World Cup: 15 pallplasseringer pr. sesong 
Junior-VM: 4 medaljer

Kunstløp:

2020–2021
Singel:
EM: Kvalifisert deltaker i kvinner og menn. Topp 15 menn
VM: Kvalifisert deltaker i menn
Junior-VM: Kvalifisert deltaker kvinne, finale 2021 

2021–2023:
Singel: OL kvalifisering menn 2022, kvinner 2026
Synkronkunstløp: deltagelse i internasjonalt mesterskap innen 2023
Isdans: deltagelse i internasjonalt mesterskap innen 2023

Kortbane: 
Medaljer i «Star Class» serien – internasjonale konkurranser under 
verdenscupnivå.
Medaljer i junior VM
Opprette satsningslag i kortbane, hovedmål; deltagelse i OL 2026

Roller Derby:
Stille med lag i World Cup med en målsetning om å komme videre 
fra gruppespillet. 

Inline:
Deltagelse i internasjonale løp
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FRIVILLIGHET

MÅL
1.  Skøyteidretten vil ha flere frivillige – med kompetanse
2.  Skøyteidretten skal rekruttere flere frivillige under 40 år 
3.  Skøyteidretten skal utvikle en felles digital rekrutteringsløsning for frivillige

TILTAK
- NSF skal årlig ha tilgjengelige kurs for alle typer funksjonærer og officials
- Skøyteidrettene skal synliggjøre arbeidet frivillige gjør i organisasjonen,  

og hvilke muligheter som finnes, gjennom å trekke frem gode eksempler
- NSF skal gjennom mesterskap og store stevner ha prosjekter som går 
 mot unge frivillige
- NSF skal sette opp en arbeidsgruppe som skal utarbeide en digital 
 rekrutteringsløsning for frivillige
- NSF og løperens klubb skal kontakte løpere som legger opp for 
 å kartlegge evt. ønsker om ny rolle i idretten

RAMMEVILKÅR
1.  Frivillighet
2.  Økonomi
3.  Kompetanse
4.  Profil og kommunikasjon
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ØKONOMI

MÅL
1.  Skøyteidretten vil jobbe for bedre rammevilkår for forbund, krets og klubb
2.  Skøyteidrettene vil sikre gode og langsiktige samarbeidsavtaler som 
 gir sponsorinntekter på minimum 7 mill. årlig (2020-verdi)
3.  Skøyteidretten vil sikre en egenkapital i forbundet på minst 10% av 
 omsetningen

TILTAK
- NSF skal sikre gode og relevante støtte- og tilskuddsordninger for 
 våre prosjekter
- NSF skal dele informasjon, og veilede klubber og kretser om relevante 

tilskuddsordninger
- NSF skal motivere idrettslag og klubber til at styremedlemmer deltar 
 på idrettskretsens økonomikurs
- NSF skal videreutvikle ulike modeller for samarbeid med næringslivet
- NSF skal utnytte de ressurser vi har i organisasjonen for å skape gode 
 relasjoner mot næringslivet
- NSF skal ha god økonomistyring, med mål om å gå i balanse i «normalår» 

og sørge for overskudd i år vi har mesterskap.

12



13

KOMPETANSE

MÅL
1.  Skøyteidrettene skal videreutvikle NSFs trenerutdanninger
2.  Skøyteidrettene skal ha kompetanse til å arrangere stevner på lokalt, 
 nasjonalt og internasjonalt nivå.  
3.  Skøyteidrettene skal ha funksjonærer og officials på øverste internasjonale 

nivå til enhver tid

TILTAK
- NSF skal arrangere jevnlige kurs i trenerløypa, nivå 1 og 2 
- NSF skal ferdigstille trener 1 for kortbane innen årsskifte 2020–2021
- NSF skal utarbeide trenerløypa nivå 1 for Inline i løpet av 2021.
- NSF skal utarbeide trenerløypa, nivå 3 for hurtigløp i løpet av 2021.
- NSF skal starte arbeid med trenerløypa, nivå 3 i kunstløp i løpet 2021, 
 ferdigstilles 2023
- Skøyteidrettene skal videreutvikle arrangementskonsepter nasjonalt 
 og internasjonalt
- NSF skal sørge for kompetanseoverføring mellom internasjonale 
 arrangører
- Skøyteidretten skal legge til rette for hospitering/site-visit mellom 
 arrangører
- NSF skal sammen med klubber og lag jobbe for å strømme nasjonale 

konkurranser i alle grener
- NSF skal ha et godt kurstilbud for dommere, startere, teknisk delegerte, 

tekniske spesialister og kontrollere.
- NSF skal  holde årlige oppdateringsseminarer for våre funksjonærer
- NSF skal til enhver tid sørge for at vi har funksjonærstab for internasjonale 

stevner og ISU mesterskap
- NSF skal motivere idrettslag og klubber til at styremedlemmer deltar 
 på idrettskretsens styrearbeid i praksis-kurs.



14

PROFIL OG KOMMUNIKASJON 

MÅL
1.  Skøyteidrettene skal ha gode interne og eksterne informasjonskanaler
2.  Skøyteidrettene skal være synlige og relevante i media og sosiale medier
3.  Skøyteidrettene skal bygge attraktive profiler og ha et godt omdømme 

TILTAK
- NSF skal utvikle en egen medieplan som styrer kommunikasjonsarbeidet 

innen årsskiftet 2020-2021
- NSF skal oppfordre klubber, kretser, utøvere og ledere/trenere som 
 aktivt bruker sosiale medier for å skape god synlighet og et godt 
 omdømme for skøyteidrettene
- NSF skal styrke samarbeidspartneres synlighet og profil internt og 
 eksternt. 
- Skøyteidrettene skal ha en aktiv rolle overfor lokale og nasjonale medier 

med tips om saker og debattinnlegg 
- NSF skal oppdatere sine informasjonskanaler fortløpende og være 
 oppdatert til enhver tid
- NSF skal gjennomføre kampanjer for å rekruttere flere følgere til 
 Skøyteforbundets kanaler på sosiale medier. Vi skal øke til 7000 følgere 
 på FB og 5000 på Instagram.
- NSF skal overvåke 

og måle synlighet via 
Sponsor Insight

- Skøyteidrettene skal 
strømme alle nasjonale 
mesterskap og norges-
cuper 



OVERORDNEDE MÅL

 Små helter 
 og store mestere




