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Innspill til Idrettsmeldingen fra Norges Skøyteforbund 
 
Norges Skøyteforbund (NSF) vil i det følgende spille inn til den kommende Idrettsmeldingen forhold 
som for NSF er avgjørende for at skøytesport skal være en idrett- og lavterskelaktivitet som fremmer 
folkehelse, breddeaktivitet for hele befolkningen, rekrutteringsstimuli for barn og unge, og 
utviklingsmuligheter for unge med ambisjoner om å oppnå topp nasjonale og internasjonale 
resultater. 
 
Grunnlaget for NSFs innspill i det følgende bygger på Norges Idrettsforbunds anleggspolitikk som ble 
vedtatt av Idrettsyret 19.04.2019.   
 
Isflater over hele landet 
Det er en erkjent mangel på isanlegg i Norge. Dette er en erkjennelse både hos NIF sentralt og i 
dokumenter fra Kulturdepartementet. Konkret er isanlegg foreslått i NIFs dokument om 
anleggspolitikk, ref. kapittel IV, pkt. 1 (side 13). 
 
Vinterklima i Norge har endret seg de senere år slik at behovet for kunstfrosne isflater er prekært i 
alle landsdeler. Isflater bør etableres i nærheten av befolkningen slik at terskelen for å ta i bruk 
isflaten er lav. Det kan observeres over hele landet når værforholdene ligger til rette og hvor det er 
islagte flater, at tettheten av brukere på alle nivå er stor. Når naturlige kuldeperioder inntreffer er 
det stor aktivitet på islagte flater. 
 
Kunstisanlegg er kostnadskrevende anlegg og det er derfor behov for ekstraordinære tilskuddsmidler 
det kan søkes om for at denne type lavterskelaktivitet kan drives under stabile og langvarige 
perioder. Dette er det stor mangel på i dag, og det er relativ liten forskjell på behovene mellom ulike 
landsdeler. 
 
Konkurranseanlegg i alle fylker 
Det finnes i dag ingen kunstfrosne skøyteanlegg, 400m hurtigløpsbane med eller uten hel isflate, 
mellom Trondheim og Tromsø. Langt på vei utelukker dette rekruttering og tilbud av lavterskeltilbud 
for skøytesport til befolkningen i dette området av landet. Det finnes ishall i Narvik og Tromsø. 
Aktiviteten i disse hallene er sprengt og illustrerer potensiale for skøyteinteressen. 
 
NSF har i lang tid hatt som mål at alle fylker (fylkesinndeling per 31.12.2019) skal ha et tidsmessig 
konkurranseanlegg for hurtigløp på skøyter. Dette målet synes vanskelig å oppnå uten en bevisst 
idrettspolitikk fra sentralt hold ettersom dette er kostnadskrevende anlegg som fordrer rammevilkår 
for ekstraordinære ordninger for støttetiltak. NSF er særlig bekymret for at Oslo, Norges hovedstad, 
ikke har hatt evne til å modernisere Valle Hovin med takoverbygg. Dette var langt på vei en 
forutsetning da idrettsparkområdet med bl.a fotballstadion i sin tid ble planlagt. Det observeres at 
det også i Tromsø, et regionsenter for hele Nord-Norge, over lang tid har vært liten velvilje til å sikre 
videre drift av landsdelens eneste kunstfrosne skøyteanlegg. 
 
NSF samarbeider tett med alle is-idrettsforbund for å optimalisere ressursutnyttelse i potensielle 
kunstisprosjekt. Eksisterende tilleggs-støtteordninger for tilskudd til investeringer i sambruk av is- og 
skøyteanlegg er viktig og må videreføres. 
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Rammevilkår for finansiering 

• Tippemidler. NSF støtter NIF sine innspill vedrørende tippelmiddelfinansiering av 
idrettsanlegg. Foruten NSFs innspill ovenfor om ekstraordinære midler til kostnadskrevende 
anlegg, er det et problem at takoverbygg til isflater p.t. ikke er tippemiddelberettiget. Flere 
isflater viser seg å ha store utfordringer med store nedbørsmengder og sterk vind som 
vanskeliggjør drift og vedlikehold av anleggene. Kristiansund tok konsekvensen av dette ved 
å bygge en hall over skøyteanlegget som ble anlagt i 2007. NSF kjenner til at flere 
eksisterende skøyteanlegg planlagt å bygge et enkelt takoverbygg (uten vegger) over 
anlegget. Teknologien for dette er velprøvet og i drift både i Sverige og Nederland. Dette er 
en rimelig løsning sammenliknet med en fullskala skøytehall. NSF ber om at departementet 
vurderer at slike takkonstruksjoner skal kunne tippemiddelfinansieres for å fremme en mer 
forutsigbar bruk og utnytelse av skøyteanlegg til nytte for hele lokalbefolkningen som er 
brukere av anlegget. Forutsigbar tilgang og bruksmuligheter tjener alle brukere av et 
skøyteanlegg uavhengig av om det er til organisert eller uorganisert aktivitet. 

• Toppidrettsfinansiering. Det foregår en bred debatt i idretts-Norge om ulike modeller for 
finansiering av toppidrett. NSF er opptatt av at rekruttering til toppidrett ikke skal være 
avhengig av familiær ressurstilgang og/eller den enkelte utøvers kontaktnett for personlige 
støttespillere og sponsorer. Toppidretten i dag er i stor grad basert på sponsorfinansiering. 
Dette vil trolig også være en stor del av finansieringen i framtiden, men tilgangen til denne 
type midler er krevende og svært ulikt fordelt mellom de ulike idrettene. Samtidig er det en 
kjensgjerning at topp internasjonale idrettsprestasjoner har et positivt omdømme for en 
nasjon som blir benyttet av politikere på den internasjonale arena som nasjonal 
identifisering. NSF er åpen for en diskusjon om alternative modeller for finansiering av 
toppidrett innenfor rammen av Norges Idrettsforbund. 

 
NSF er seg sitt ansvar bevisst i den generelle kostnadsdebatten om at utøvere av vår idrett skal kunne 
gjennomføre sin idrett til så lave kostnader som mulig og at utstyrspress ikke skal påvirke 
rekrutteringen til vår idrett. Derfor er en utstrakt praksis med utleieskøyter og byttedager etablert i 
våre klubber og lag.  
 
Vikingskipet skøytehall som fortsatt Nasjonalanlegg 
Vikingskipet skøytehall på Hamar har siden 2010 hatt status som Nasjonalanlegg. Hurtigløp på 
skøyter er en idrett som utøves på toppnivå i store deler av verden. Dette er muliggjort ved at man 
flere steder i verden har investert i innendørs skøytehaller for å motvirke den globale 
klimautviklingen. Samtidig har nye nasjoner kommet til og utviklet topputøvere innen hurtigløp. 
 
Norge er en vinteridrettsnasjon der skøyteidrett er en av de mest sentrale vinteridrettene. Norge 
hevder seg innen hurtigløpssporten. Det er i landets interesse å ha topputøvere i mange idretter, 
også hurtigløp på skøyter. 
 
Norge har stått som arrangør av store internasjonale mesterskap innen hurtigløp på skøyter og det er 
uttrykt ønske om at dette skal vi også fortsette med i framtiden. Rammevilkårene for å realisere en 
slik målsetting er at vi må fortsette å ha topp internasjonale anlegg. Vikingskipet skøytehall på Hamar 
har en slik status og det skal arrangeres verdensmesterskap her både i 2020 og i 2022. En 
videreføring av nasjonalanleggsstatus utover 2022, som er gjeldende avtaleperiode, er helt vesentlig 
for å kunne sikre løpende oppgradering av Vikingskipet som toppidrettsanlegg. 
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Norge ønsker både å ha topputøvere innen hurtigløp på skøyter og å kunne arrangere internasjonale 
mesterskap. Dette krever at trenings- og konkurransevilkårene for våre topputøvere må kunne 
utøves i Norge. Dersom store deler av trenings- og konkurranseaktiviteten til norske topputøvere må 
foregå utenfor landets grenser, vil rekruttering av norske topputøvere vanskeliggjøres. 
 
Sonja Hennie Ishall for kunstløp og kortbane 
NSF ser med store forventninger fram til at Sonja Hennie Ishall i Oslo står ferdig i 2020. Dette vil i 
betydelig grad bedre trenings- og konkurransevilkårene for kunstløp og kortbane, to av grenene i 
NSF. Kunstløp engasjerer flest jenter samtidig som det er et mål for NSF å rekruttere gutter til denne 
krevende og flotte gren innen skøytesport. 
 
For at kunstløp og kortbane skal utvikles både innen topp og bredde er det viktig at Sonja Hennie 
ishall forbeholdes NSFs grener kunstløp og kortbane. Et slags nasjonalt senter for disse grenene vil 
kunne stimulere til aktivitet i andre deler av landet fordi aktivitet i hovedstadsområdet vil ha 
signaleffekt.   
 
 
 

Med vennlig hilsen 
NORGES SKØYTEFORBUND 
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