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Bli med i kortbanefamilien!
Kortbane i Norge har vært en suksess så langt. Det er etablert sterke miljøer i 
Trondheim og Oslo som har holdt på i 10 år, og nå er mange andre klubber i gang 
allerede. Det er nå flere hundre aktive kortbaneløpere i Norge, fortrinnsvis barn 
rekruttert gjennom skøyteskoler. Vekst og utvikling av kortbane som gren i Norge er 
høyt prioritert i NSF, og med midler fra Sparebankstiftelsen kan vi tilby en økonomisk 
støtteordning som gjør det enda enklere for nye klubber å komme i gang.

Dette tilbyr vi:

• Klubben din får en mentor med masse kunnskap om kortbane slik at dere raskt kan lære det 
grunnleggende om utstyr, regler, treningsmetoder, tips for gjennomføring av skøyteskoler osv. 

• Det er mange konkurranser og samlinger gjennom året og nye klubber er alltid velkomne til å 
delta. Vi er et engasjert og inkluderende miljø som samarbeider og deler kunnskap. 

• Klubber kan søke om inntil kr 30.000 for innkjøp av skøyter og annet utstyr for utlån til barn og 
unge.

• Egen satsing på tilrettelagt skøytetrening for utviklingshemmede i flere klubber.

Slik søker du:

1. Beskriv aktiviteten dere planlegger å starte. Hvor skal aktiviteten foregå? Hvordan skal dere 
rekruttere deltakere? Hvem er ressurspersoner/trenere for satsingen? Hva er det langsiktige 
målet for kortbanesatsing i klubben? 

2. Beskriv hvilket utstyr dere har behov for. Støtte gis kun til nødvendig utstyr for utlån til barn og 
unge. Typisk er dette nybegynnerskøyter og beskyttelsesutstyr. Kontakt din nærmeste mentor 
hvis du trenger info om utstyr og priser.

3. Sett opp et budsjett. Synliggjør alle kostnader klubben regner med å ha i forbindelse med 
oppstart og hvordan dette er planlagt finansiert.

Søknad sendes til nsf.kortbane@gmail.com. Oppgi klubb og kontaktperson.Vi har ingen frist for 
søknad, men ordningen er begrenset til totalt kr 200.000,- per år. Førstemann til mølla og kort 
behandlingstid.

Mentorer

Vi har etablert et nettverk av erfarne kortbanefolk som har ansvar for å hjelpe nye klubber i gang. 
De kan svare på alle spørsmål om utstyr, regler, trening osv og hjelpe til med etablering av 
skøyteskoler. De har også oversikt over hvilke andre klubber i regionen som er i gang med kortbane 
samt konkurranser og samlinger man kan delta på. De kan også gi innspill til søknaden din.

Innlandet Christian Fæste, Søre Ål IL 913 44 611
Midt-/ Nord-Norge Per Egil Samdahl, Trondheim kortbaneklubb 970 11 515
Øst/Sør-Norge Christian Pedersen, Oslo skøiteklubb 992 87 668
Vestlandet Anders Ratdal, Trondheim kortbaneklubb 932 00 377
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