
Koronaviruset tar nesten all oppmerksomhet nå, og sånn må det nesten bli. Men i 

vissheten om at det kommer en tid etter dette, har vi med en stor dose bekymring 

merket oss en dramatisk vending i «kampen om VM på skøyter». 

Som kjent ble det på forrige ISU-kongress (2018) diskutert hva som skal gjøres med den 

internasjonale mesterskapsstrukturen. Forslaget fra ISUs egen komité for hurtigløp var at det 

skulle være ett verdensmesterskap pr. sesong, og dette var vel også det som ble vedtatt av 

kongressen – riktignok i en form som er åpen for tolking. 

Uansett: Verdensmesterskapet i 2021 blir ett mesterskap, og kun på enkeltdistanser. 

Mesterskapet i 2022 blir sprint og allround, men må da selvsagt konkurrere om 

oppmerksomheten med vinter-OL i Beijing. VM 2022 skal gå på Hamar. 

Hva så med 2023 og framover? Her har styret i ISU, som nå styrer butikken alene helt til 

kongressen i 2021, snudd helt om i forhold til det vi trodde kongressen vedtok i 2018: 

 2023 «VM enkeltdistanser» (som i 2021) 

 2024 «VM allround/sprint» (som i 2022) og «VM enkeltdistanser» (som i 2021) – to 

separate mesterskap 

Fra ISU-styrets egen begrunnelse (vår oversettelse): 

«Løsningen avviker fra det generelle prinsippet om ett VM pr. sesong, idet det gjøres unntak 

for sesongen midt mellom to vinter-OL. Dette reflekterer ønsket til medlemsnasjonene om et 

VM enkeltdistanser hver sesong, samt den interessen som finnes for allround- og sprint-

formatet, særlig blant medlemmer som har en sterk skøytetradisjon.» 

Disse vakre ordene kan sikkert leses på flere måter, men det er ingen tvil om at man på denne 

måten har oppnådd (?) å gi enkeltdistansene et definitivt fortrinn på bekostning av det 

opprinnelige VM-formatet og sprint-formatet. I OL-sesongen vil sammenlagt-VM komme i 

skyggen av OL, og i 2024, 2028 etc. vil det være to VM som konkurrerer om 

oppmerksomheten. 

Dersom man virkelig hadde ønsket å gjennomføre et prinsipp om ett VM pr. sesong, kunne 

man meget enkelt ha brukt denne fireårssyklusen – et opplegg som ville ha sikret full balanse 

mellom enkeltdistanser og sammenlagtkonkurranser: 

 VM allround/sprint 

 VM enkeltdistanser 

 VM allround/sprint 

 OL 

Alternativt kunne man ha fulgt opp Nederlands forslag om en VM-serie på enkeltdistanser. 

Denne kunne ha vært gjennomført hver eneste sesong, og samtidig kunne man ha arrangert 

sammenlagt-VM hver sesong. 

 

 

https://isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/24257-2312-decisions-of-the-council-april-6-2020/file


Mener Norges Skøyteforbund noe nå, da…? 
I over ett år har vi forgjeves ventet på et utspill som sier noe om hvordan Norges 

Skøyteforbund møter de stadige angrepene fra internasjonalt hold. Nå virker behovet for en 

motstemme til den rådende utviklingen – den mulige «begynnelsen på slutten» – å være større 

enn noensinne. Hvor blir det av initiativene fra norsk hold? Er en over hundre års tradisjon 

verdt noe som helst for NSF? I så fall vil vi gjerne høre det. 

  

Norges Skøyteforbund er oppfordret til å svare på dette innlegget på en så konkret måte 

som overhodet mulig. Deres svar vil legges ut på disse sidene så snart vi får det. 

 


