Forslag NORGES SKØYTEFORBUNDS TING 2021
Ny lovnorm
Endringer i NSFs lov i henhold til NIFs nye lovnorm fra 2019. Ny lovnorm for NSF
1. Trondheim Skating Team
IKKE LOVFORSLAG; OVERSENDES STYRET
"TST foreslår at mosjonslisensen pr. år senkes til 200 kroner. Dette er fordi det er mange av våre
medlemmer som kun trener 1 gang i uken fra kl. 22.00 - 23.00. Det er den tilmålte tiden klubben har i
ishall i Trondheim. Styrets oppfatning er at dagens mosjonslisens ikke står i forhold hverken til
klubbens egne medlemsavgift på kr. 100,- eller treningsavgiften pr. semester på kr. 1200,-. Studenter
og skoleungdom betaler halv pris altså kr. 600,-.
Lisensen på kr. 450,- øker den totale aktivitetsavgiften på en slik måte at det er vanskelig å kreve den
inn. Den oppleves som uforholdsmessig høy. Klubben er en breddeklubb som tar imot medlemmer
som trener når det passer dem. Det skal passe inn i livet forøvrig og det hender ofte at den sene
tilmålte tiden i ishallen ikke er gjennomførbar for alle på ukentlig basis. Klubben har derfor lav
treningsavgift slik at folk likevel betaler flatt for å delta. Et minimum av inntekter er nødvendig for å
dekke trenerkostnaden og isleie.
TST sitt styre foreslår en generell reduksjon for alle mosjonister til kr. 200,- eller en innføring av en
mosjonslisens for de som har lavt aktivitetsnivå. Styret innser at det kan finnes mosjonister som
trener mange ganger i uken og at mange av disse vil oppleve mosjonslisensen som rimelig, men det
er altså ikke situasjonen for de aller fleste i vår klubb som er unge voksne. Vi tror dette også kan
gjelde andre og at det vil kunne ha positiv effekt på antallet innbetalte lisenser."
Styrets kommentar: Lisensprisene er justert for neste sesong. Innspillet over er delvis imøtekommet i
de nye lisensprisene.
2.

Sportsklubben Falken

IKKE LOVFORSLAG; OVERSENDES STYRET
Sak: Utvide dagens administrasjon med 1. årsverk
Rolle: Ansette en erfaren Marked/Mediaansvarlig i 100% stilling.
Bakgrunn: Dagens administrasjon er veldig sårbar mht ansatte, noe vi har sett de senere årene.

Dagens administrasjon har allerede for mange viktige oppgaver å ivareta for forbundets ulike grener.
I dag har vi for liten kompetanse på dette krevende og viktige området. Dette er et fulltidsansvar,
som skal ivareta grunnlaget for økonomi til satsning for skøyteforbundet.
I dagens harde marked må man være meget profesjonell for å lykkes vs våre konkurrerende
særforbund. Andre særforbund har dette, vi må følge etter.
De senere årene har skøyter gradvis blitt mindre synlige og derav vanskeligere å skaffe økonomi og
sponsoravtaler. Vi har ikke greid å kapitalisere på OL-suksessen i 2018.
Oppgaver: Synliggjøre og selge skøyter, Presse og Media-kontakt (inkl arrangere faste pressetreff,
lage mediastoff og skrive pressemeldinger etc), Spons og samarbeidsavtaler (Inngå nye - oppfølging
av eksisterende)
Finansiering: En slik ansettelse er en utgift til inntekts ervervelse. Vi ønsker at styret finner økonomi
til å finansiere dette viktige årsverket
Styrets kommentar: Styret ser behovet for marked/mediaansvarlig, men kan ikke på nåværende
tidspunkt finne det økonomisk forsvarlig å gjøre denne investeringen. Forslaget oversendes imidlertid
til det neste styret.

Lovforslag – behandles i plenum
3.NSFs styre
§4 (6) i ny lovnorm
For landskamper, internasjonale konkurranser og mesterskap Nordic Games i hurtigløp samt ”ISUevents” (World Cup-stevner i hurtigløp, Grand Prix-stevner i kunstløp samt ISU-mesterskap for senior
og junior i noen av NSFs grener hurtigløp og kunstløp) inngås særskilt økonomisk avtale mellom NSF
og teknisk arrangør. Av det ved billettsalget innkomne beløp etter at betalt baneavgift begrenset til
25%, er fratrukket, avsettes straks 5% av de første kr 8 000,-, 7 ½% av beløp fra kr 8 000,- til kr 15
000,- og 10% av beløp fra kr. 15 000,- til kr 30 000,-. For det beløp som overstiger kr 30 000,- (i
bruttoinntekt) svares en avgift på 20%. Hvis det arrangerende lag selv eier banen, gis det likeledes i
bruttobeløpet et fradrag på 25%.
Begrunnelse: Lovtekst blir i samsvar til gjeldende praksis i dag.
Lovkomiteen støtter forslaget

4. NSFs styre
§15 (7) i ny lovnorm
Fullmakter for lagenes og kretsenes representanter skal være attestert av leder og sekretæren i
vedkommende lag (krets) og inneholde representantenes navn. Fullmaktene skal være
forbundskontoret i hende senest 3 dager før tinget holdes. En representant må være medlem av det
lag (den krets) som representeres. NSF kan erstatte fullmakter med digital påmelding gjennomført av
leder/nestleder.
Begrunnelse: Forenkle og digitalisere administrasjon i forkant av tinget.
Lovkomiteen støtter forslaget

5. NSFs styre
§ 16 i ny lovnorm
Tinget ledes av inntil 2 valgte dirigenter som deler arbeidet mellom seg etter avtale. Verken
dirigenter eller protokollfører behøver ikke å være valgte/oppnevnte representanter.
Begrunnelse: Ved digital gjennomføring er det ikke nødvendig eller hensiktsmessig med to dirigenter.
Lovkomiteen støtter forslaget

6. NSFs styre
§ 17 (16a) i ny lovnorm
Foreta følgende valg
Velge enkeltvis president, visepresident og 6 5 styremedlemmer for 2 år.
1 styremedlem skal være leder av Bredde- og Rekrutteringskomiteen,
1 styremedlem skal være leder av teknisk hurtigløp,
1 styremedlem skal være leder av teknisk kunstløp,
1 styremedlem skal være leder av teknisk kortbane,
2 styremedlemmer velges på fritt grunnlag.
Minimum 2 styremedlemmer skal representere henholdsvis hurtigløp og kunstløp. Minst ett av
styremedlemmene må på valgtidspunktet være 26 år eller yngre, med virkning fra 2020.
Velge 1 varamedlem til styret for 2 år.
I tillegg velges for 2 år personlig varamedlemmer for de tre komitelederne.

Begrunnelse: NSF har satt i gang en økt satsning på kortbane med mål om olympisk deltagelse i 2026.
Den grenspesifikke kompetansen må forankres i styret og det er behov for egen teknisk komite i
grenen. Dette vil formalisere arbeidet med kortbane i vår organisasjonsmodell.
Lovkomiteen støtter forslaget

7.NSFs styre
§ 21 (3.d) i ny lovnorm
Arrangement.
- påse at frister for innbydelser til mesterskap og løp overholdes. (Se Spesielle Bestemmelser § 5 4).
- behandle og oversende til ISU søknad om internasjonale mesterskap.
- foreslå oppnevning av internasjonale/ISU overdommere, dommere, tekniske spesialister, tekniske
kontrollere, DVOer løpsledere og startere.
Begrunnelse: inkludering av alle «officials» i loven
Lovkomiteen støtter forslaget

8.NSFs styre
§28 (1c.) i ny lovnorm
Utmeldelse av et lag må skje skriftlig mellom 1. april og 1. mai. Klubbovergang kan innvilges mellom
2. mai og 31. mars (til den enkelte gren) ved søknad, men da mot et gebyr som fastsettes av NSFs
styre. Løpere under 13 år eller løpere med nærmere bostedsadresse til ny klubb er fritatt.
Begrunnelse: Hvis klubbovergang skjer pga. endret bostedsadresse skal ikke gebyr ilegges. Løpere
under 13 år skal være unntatt avgift uansett årsak til overgangen i sesong.
Lovkomiteen støtter forslaget

9. NSFs styre
§ 28 (4.c) i ny lovnorm
c) Norgesmesterskapene i kortbane (NY)
- NM menn og kvinner senior, sammenlagt
- NM menn og kvinner, enkeltdistanser
- NM menn og kvinner junior, sammenlagt
- NM menn og kvinner junior, enkeltdistanser

Norgesmesterskapene i kortbane arrangeres som egne stevner. Eller stevner hvor to eller flere
mesterskap arrangeres samtidig.
d)c) Norgesmesterskapene i kunstløp
- Norgesmesterskapet i kunstløp for kvinner, menn, par og isdans, synkronkunstløp, senior og junior,
arrangeres i samme stevne.
e) d) Øvrige landsomfattende mesterskap i hurtigløp
-Landsmesterskap for gutter og jenter enkeltdistanser (12-16 år)
-Veteranmesterskap for menn og kvinner allround (fra m/k 30 år)
f) Øvrige landsomfattende mesterskap i kortbane (NY)
- Landsmesterskap for gutter og jenter, sammenlagt (12-16 år)
- Landsmesterskap for gutter og jenter, enkeltdistanser (12-16 år)
Landsmesterskap i kortbane for klassene 12-16 år kan arrangeres som eget stevne, eller i samme
stevne som NM i kortbane.
g) Øvrige landsomfattende mesterskap i kunstløp
Landsmesterskap i kunstløp for klassene Basic, Novice A og Debs A, samt synkronkunstløp, Mixed age
og Novice, kan arrangeres i samme stevne som NM i kunstløp.
Begrunnelse: Konsekvens av lovendring i §19
Lovkomiteen støtter forslaget

10. NSFs styre
§ 29 (3) i ny lovnorm
Adgangsbeviskort: Forbundsstyrets medlemmer samt komitémedlemmer, nasjonale og
internasjonale, overdommere, dommere, tekniske spesialister, tekniske kontrollere og startere skal
ha adgang til alle de av lag (kretser) arrangerte stevner og oppvisninger arrangert av NSFs
organisasjonsledd. Ved internasjonale mesterskap inviteres forbundsstyrets medlemmer samt
komitémedlemmer.
Nasjonale og internasjonale overdommere og startere har mot fremvisning av NSFs dommerkort
m/foto adgang til de ovenfor nevnte stevner, internasjonale mesterskap unntatt.

Begrunnelse:

-

inkludering av alle «officials» i loven
praktisk oppdatering

Lovkomiteen støtter forslaget

11.NSFs styre
§ 32 i ny lovnorm
(3) Forbundet bærer alle utgifter ved forbundets treningssamlinger, reiser i forbundets regi og
internasjonale representasjoner, samt er ansvarlig for løpernes utgifter ved Norgescup og nasjonale
mesterskap.
(8) Avtaler med NRK og/eller andre riksdekkende radio- og fjernsynsselskaper om overføring av
skøyteløp kan kun inngås av NSF.
(10) Lokale arrangører må ikke inngå avtaler der dette kan medføre overføring i konkurranse eller i
strid med NRKs avtale med NSF medieavtaler.
(11) NSF har ansvaret for at inngåtte medieavtaler ikke er i strid med en eventuell avtale mellom
NRK og medieaktører og Norges Idrettsforbund. NSF inngår avtale om honorar med NRK og/eller
andre riksdekkende selskaper om overføring/opptak av:……
Begrunnelse:
3: Utgifter til NSFs samlinger skal ikke omtales under §34 som omhandler Markeds- medie- og
arrangementsrettigheter. NSF kan ikke i lovs form forplikte seg til å bære alle utgifter. Dette avhenger
av NSFs økonomi, antall løpere tatt opp på lag etc.
8,10,11: Nøyralisering av medieaktører
Lovkomiteen støtter forslaget

Forslag - behandles i seksjonsmøte hurtigløp
Spesielle bestemmelser hurtigløp

12. Sportsklubben Falken

Det vises til NSFs bestemmelser, oppdatert 25.10.2016, § 8 Konkurranseregler, hurtigløp. 1.
Individuelle løp (parstart), der det bl a. står "Nasjonale konkurranser arrangeres over følgende
distanser: 100, 400, 500, 1.000, 1.500 m (korte løp)

Med bakgrunn i begrunnelsen foreslår vi følgende endringer i løpsoppsett for NM-enkeltdistanser
f.o.m sesongen 2021/2022.
For klassene Senior, menn og kvinner gjeninnføres 2x 500m.
Begrunnelse:
Etter en periode med gjennomføring av kun 1x 500m i NM Enkeltdistanser, så ønsker vi at det på nytt
gjeninnføres 2x 500m f.o m sesongen 2021/2022.
Marginene er meget små på 500m, hvor både uhell og banevalg kan ha stor betydning for resultatet.
Derfor ønsker vi, som flere andre nasjoner, å gjeninnføre avvikling av NM Enkeltdistanser med
2x500m, med både indre og ytre bane i nasjonale mesterskap.
Norgesmester kåres av løpers beste tid oppnådd i et av disse 2 løpene
Det er et ønske om at NSF legger tilsvarende press på ISU mht å gjeninnføre dette i internasjonale
mesterskap på enkeltdistanser.
Forslaget vil også påvirke §12 punkt 4
TKH kommenterer: TKH anbefaler ikke forslaget. Internasjonalt har man gått vekk fra 2x500 m da det
viste seg at det resultatmessig ikke var stor forskjell. Det vil også være en utfordring med den nye
NM-modellen å få til 2x500 m. Forslagsstiller foreslår at den beste av de to 500 m skal telle som
resultat, skal det da være mulig å stille bare på en 500 m og fremdeles få et godkjent resultat?
(TKH gjør oppmerksom på at forslagsstiller refererer til en gammel utgave av Spesielle Bestemmelser
som er mer enn fire år gammel. Henvisning til paragrafer og tekst stemmer nødvendigvis ikke lenger.)
Lovkomiteen kommenterer:
Lovkomiteen uttaler seg ikke til sportslig aktivitet som ikke omhandler lovtekniske sider
NSFs styre støtter TKHs vurdering

13.Sportsklubben Falken
Det vises til NSFs bestemmelser, oppdatert 25.10.2016, § 8 Konkurranseregler, hurtigløp. 1.
Individuelle løp (parstart), der det bl a. står "Nasjonale konkurranser arrangeres over følgende
distanser: 100, 400, 500, 1.000, 1.500 m (korte løp)
Med bakgrunn i begrunnelsen foreslår vi følgende endringer i løpsoppsett for Norgescup og NMenkeltdistanser for en prøveperiode på 1 år f.o.m sesongen 2022/2023.
For klassene Junior B, Junior A og senior, menn og kvinner, innføres 100m sprint som tilleggsøvelse
(NB: ikke på bekostning av eksisterende løpsdistanser).

Begrunnelse:
Norsk skøyteidrett må gå foran å påvirke ISU slik at hurtigløp får et bredere tilbud av korte
løpsøvelser som kan inspirere og fenge barn, ungdom og voksne idrettsutøvere, publikum og media,
skal vi kunne vise oss frem som vintersport og hindre frafall. I dag er skøytesporten ujevnt fordelt
mellom sprint og mellom /langdistanse, hvor det er en klar overvekt for sistnevnte gruppe. Vi trenger
mer likestilling og fornyelser, og i dag er det få korte distanser å delta i for sprintere som satser på
korte distanser. 100m sprint er en slik øvelse.
Tiden har endret seg mye og vi må gå foran i fornyelser for våre sprintere i en tid hvor satsningen på
de korte løpsøvelsene er stigende i internasjonal skøytesport.
Korte løpsøvelser som preges av action, fart og tette hundredel dueller, vil kunne fenge større
oppmerksomhet og begeistring blant yngre publikum og media, og ikke minst kunne tiltrekke oss nye
løpertyper.
100m sprint i hurtigløp gir ingen nye problemstillinger arrangementsmessig, og anbefales
gjennomføres på følgende måte:
1)
2)

Tidskvalifisering – hvor det gjennomføres kun 1 stk 100m
Superfinale – beste tid fra tidskvalifiseringen mot nest beste osv. Beste tid i superfinalen
vinner.

Hvis det høstes gode erfaringer fra prøveperioden, kan dette danne grunnlag for å revurdere distanse
sammensetning for sammenlagt sprintmesterskap. (Eks: 100m, 500m første dag , 500m, 1000m
andre dag/ evt. Supersprint 100m,300m, 500m første dag/ 500m 1000m andre dag)
Forslaget vil også påvirke § 12 - pkt 3: NM i sprint for menn og kvinner. § 12 - pkt 4: NM
enkeltdistanser og § 14: Norgescup.
TKH kommenterer: TKH anbefaler ikke forslaget. Internasjonalt og nasjonalt gikk man bort fra 100 m
pga. mangel på suksess. Det vil også gi en ekstra øvelse i NM, da en 100 m i den nye NM-modellen
ikke er del av en av firkampene. I Norgescupen vil det også bli en ekstra øvelse, noen som betyr at
man trolig må ta fredagen i bruk. Videre vil det gi sprintere en stor fordel i den totale cupen, da de får
flere muligheter til å sanke poeng. TKH mener at skal man bruke energi på å få til nye øvelser i NC, så
bør det være på fellesstart, som er blitt en stor internasjonal øvelse.
(TKH gjør oppmerksom på at forslagsstiller refererer til en gammel utgave av Spesielle Bestemmelser
som er mer enn fire år gammel. Henvisning til paragrafer og tekst stemmer nødvendigvis ikke lenger.)
Lovkomiteen kommenterer: Lovkomiteen viser til kommentar under forslaget over.
NSFs styre støtter TKHs vurdering

