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Innkalling
Innkalling til ordinært ting for Norges Skøyteforbund
Det innkalles til NSFs Ting 2019. Tinget avholdes på Scandic Kristiansund, Storgata 41, 6508
Kristiansund i tidsrommet 14. - 16. juni 2019. Tinget åpnes fredag klokka 18:30 og avsluttes søndag
klokka 16:00.
Veiledende program for Tinget
Veiledende program for Tinget vil bli publisert på NSFs nettsider, facebookside samt sendes via
Sportsadmin medio april. Innsending av forslag/saker til tingbehandling Innkommende forslag skal
henvise til gjeldende paragraf i NSF’s lov/spesielle bestemmelser, samt inneholde forslag til ny
lovtekst, samt begrunnelse for forslaget.
Forslag om lovendinger må sendes til forbundet skoyteforbundet@nif.idrett.no via klubb/krets
innen 14. mai 2019, mens forslag om endringer i spesielle bestemmelser må sendes til forbundet
skoyteforbundet@nif.idrett.no innen 31. mars 2019.
NSFs Årbok 2017-2019 NSFs årbok gjøres tilgjengelig på NSFs hjemmesider www.skoyteforbundet.no
i slutten av mai. I denne inngår styrets beretning, regnskap, budsjett og innkomne forslag. Av
økonomiske og miljømessige hensyn, blir ikke årboken trykket og sendt ut. Den vil kun være
tilgjengelig digitalt.
Fullmaktsskjema Dette må sendes inn fra alle kretser og klubber som skal delta på Tinget. Fristen er
31. mai. For informasjon om representasjonsrett, vises det til NSFs lov §15. Reiseutgiftsfordeling Ved
Tinget nyttes reisefordeling. Husk å føre opp rimeligste reisemåte pr. transportmiddel til og fra
hotellet vedlagte reisefordelingsskjema. Svarfrist er søndag 31. mai. Oppgjør skjer i etterkant av
Tinget. Hotellbooking Den enkelte krets/klubb/representant booker selv opphold på Scandic
Kristiansund hotell. Booking gjøres på https://goo.gl/4Bgthw . Frist for hotellbooking er 10. mai
2019.
Priser: Enkeltrom: Helpensjon enkeltrom fredag – søndag: Kr 3517,- pr pers (inkl festmiddag)
Dobbeltrom: Helpensjon dobbeltrom fredag – søndag: Kr 2717,-pr pers (inkl festmiddag)
Transportinfo: Flybuss fra Kristiansund flyplass til hotellet.
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Dagsorden
1. Tingets åpning
a) Minnetaler
b) Åpningstale
c) Hilsningstaler
2. Konstituering
a) Godkjenning av innkalling til Tinget
b) Godkjenning av fullmaktene
c) Godkjenning av dagsorden
d) Godkjenning av forretningsorden
e) Valg av:
- 2 dirigenter
- sekretærer
- 2 tillitsvalgte til å undertegne protokollen
- reisefordelingskomité
- tellekorps
- Valg av redaksjonskomite på 3 medlemmer
3. Beretninger
4. Regnskap
a) Regnskap for perioden 1.1.2017 til 31.12.2017
b) Regnskap for perioden 1.1.2018 til 31.12.2018
5. Strategi
6. Innkomne lovforslag og andre forslag
7. Seksjonsmøter kunstløp og hurtigløp
8. Langtidsbudsjett 2019–2020
9. Redaksjonskomiteens innstillinger
10. Kongepokalens fordeling i 2020 og 2021
11. Valg ifølge lovene
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Forretningsorden
Tinget følger denne forretningorden:
1.

2.

3.

4.
5.

Tinget ledes av de tingvalgte dirigentene, som innbyrdes fordeler ledelsen av
forhandlingene. Forhandlingene tas opp på lydbånd, og på dette grunnlag skrives
protokollen av NSFs sekretariat. Protokollen offentliggjøres i henhold til NSFs lov.
Ingen representant må gis rett til ordet mer enn tre – 3 – ganger i samme sak. Taletiden
settes til fem – 5 – minutter første gang, tre – 3 – minutter andre og ett – 1 – minutt
tredje gang. Unntak kan gjøres gjeldene for presidenten og de områdeansvarlige. Når det
gjelder begrensning av taletiden for første gangs opptreden, gjøres unntak for innledningsforedrag og representanter som har forslag på sakslisten. Representanter som
forlanger ordet til forretningsorden har ett – 1– minutts taletid. Tingets dirigenter kan
foreslå forkortning av taletiden og strek for inntegnede talere.
Alle forslag må leveres skriftlig til dirigentene og må være undertegnet med
organisasjonens og representantenes navn. Tidligere forslag kan ikke trekkes tilbake og
nye forslag ikke settes fram etter at strek er satt – eller etter at saken er tatt opp til
votering.
Alle vedtak og valg avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med de unntak NSFs lover
fastsetter. Blanke stemmesedler teller ikke – disse stemmene regnes som «ikke avgitt».
Forslag og vedtak føres inn i protokollen.

Se også NSFs lov.
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Protokoll fra NSFs Ting 2017
1. Tingets åpning
a) Minnetaler
Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Rune Gerhardsen, holdt
minnetale over sentrale personer i norsk skøytesport som hadde gått bort i løpet av siste
tingperiode. Disse ble spesielt nevnt:
- Finn Hodt
- Alv Gjestvang
- Lisbeth Korsmo
- Mona Norhaug Faleide
- Magne Teigen
Tingforsamlingen mintes de avdøde med stillhet.

b) Åpningstale
President Rune Gerhardsen ønsket delegater og gjester velkommen til tinget og fokuserte på
kostnader forbundet med deltakelse i idrett, åpenhet og kjønnsbalanse i organisasjonen. I
tillegg nevnte han alle forbundets fem grener og utviklingen av disse. Anleggsbehovet ble
adressert og at det vil være behov for anlegg med plass til flere typer aktiviteter og idretter i
ethvert anlegg.

c) Hilsningstaler
Ordfører i Bergen, Marte Pjøs Persen, hilste Tinget velkommen til Bergen.
Leder i Fana IL, Bjørn Thømt, ønsket velkommen på vegne av arrangørklubben Fana IL.

2. Konstituering
President Rune Gerhardsen foretok konstitueringen av Tinget.

a) Godkjenning av innkallingen til Tinget
Godkjenning av innkallingen: Tinget var innkalt i henhold til lovens § 14, og innkallingen ble
enstemmig godkjent.

b) Godkjenning av fullmaktene
Fullmakter innkommet og listet opp i dokumentet «deltakerliste NSFs Ting 2017».
Innregistrering ble gjennomført ved inngang til Tingsalen og endringer ble notert. Det var 48
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stemmeberettigede tilstede ved Tingets åpning. Flere delegater hadde meldt senere
ankomst: Anders Trøan, Magnhild Ekren (Trondheim Kortbaneklubb, Tina McConnell
(Oppland Skøytekrets), John Aas (Gjøvik Kunstløpklubb) og opptelling over antall
stemmeberettigede ble foretatt før hver avstemning.
Deltakelse for disse klubbene og delegatene ble godkjent etter innstilling fra dirigentene.

c) Godkjenning av dagsorden
Vedtak: Dagsorden slik den var fremlagt var i samsvar med lovens § 14 og ble enstemmig
vedtatt.

d) Godkjenning av forretningsorden
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

e) Valg av tingets funksjonærer
-

Bjørn Hennum og Mona Adolfsen ble enstemmig valgt til tingets dirigenter.
Generalsekretær Halvor Lauvstad og Svenn Erik Ødegård ble enstemmig valgt til
tingets sekretærer.
Bjørn Terje Andersen (ikke tilstede ved Tingets start) og Anne Marie Haug ble
enstemmig valgt til å undertegne protokollen.
Svenn Erik Ødegård, Trond Kristensen og Mona Fagerland ble enstemmig valgt til
reisefordelingskomité.
Svenn Erik Ødegård, Siw Njåtun (ikke tilstede ved Tingets start) og Mona Ripsrud ble
enstemmig valgt til tellekorps.
Espen Riktor og Bjørg Røsto Jensen ble enstemmig valgt til redaksjonskomite. Halvor
Lauvstad var sekretær for komiteen

3. Beretninger
Dirigentene gjennomgikk hele beretningen. Sportslig beretning hurtigløp og kunstløp ble
presentert av hhv Svenn Erik Ødegård og Mona Adolfsen. I tillegg ble grenene Inline,
Kortbane og Roller derby presentert med filmer i løpet av Tinget.
I tillegg skal følgende inn i revidert årbok:
- Korrigert sammensetning i Appellutvalget.
- Anleggskomiteen er ikke tingvalgt. Medlemmene i anleggskomiteen føres inn i
beretningen (Dagfinn Sjongsti, Pieter Paul Furnee, Frode Bøhm, Ådne Røkkum).
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
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4. Behandling av forbundets reviderte regnskaper for siste
toårsperiode
a) For perioden 1.1 2015 - 31.12. 2015
b) For perioden 1.1 2016 - 31.12. 2016
Generalsekretæren orienterte nærmere om de fremlagte regnskapstall og balansen.
Detaljert informasjon er gjennom regnskapsårene jevnlig gitt til styret, revisor og
kontrollkomité.
Vedtak: Regnskapene for årene 2015 og 2016 ble så fremlagt for votering og de ble
enstemmig godkjent.

5. Strategi
En status for strategiens ulike hovedpunkter ble gjennomgått i plenum av styremedlem
Ståle Njåtun.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

6. Behandling av innkomne lovforslag og andre forslag
Lovforslag – behandlet i plenum
Forslag 1. Fra Norges Skøyteforbunds styre
Vedtak: Enstemmig vedtatt

Andre forslag – behandlet i plenum
Forslag 2. Asker Skøyteklubb
Vedtak: Forslagets del 1 støttes. Forslagets del 2 og 3 oversendes nytt styre for oppfølging.
Enstemmig vedtatt.
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Forslag - behandlet i seksjonsmøte hurtigløp
Forslag 3. Fra Asker SK
Vedtak: Forslaget falt mot to stemmer.
Forslag 4. Fra Asker SK
Forslagets del 3 støttes og saken sendes over til nytt styre for oppfølging.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 5. Fra Asker SK
Saken oversendes nytt styre for oppfølging.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 6. Fra Sportsklubben Falken
Styrets innstilling til forslaget vedtas.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Forslag 7. Fra Teknisk komite hurtigløp
Oversendes til redaksjonskomiteen for utarbeidelse av en prosess.
Vedtak: Redaksjonskomiteens forslag enstemmig vedtatt
Forslag 8. Fra Akershus og Oslo Skøytekrets
Vedtak: Enstemmig vedtatt.

Forslag - behandlet i seksjonsmøte kunstløp
Forslag 9. Fra Oslo Idrettslag, skøyter
Vedtak: Bearbeidet forslag fra Teknisk kunstløp ble enstemmig vedtatt.
Forslag 10. Fra Trondhjems Skøiteklub
Vedtak: Forslaget oversendes Teknisk komite Kunstløp for videre behandling og skal
hensyntas i revisjonen av spesielle bestemmelser og eventuelt NSFs lover. Se
redaksjonskomiteens forslag. Enstemmig vedtatt
Forslag 11. Fra Stavanger Kunstløpsklubb
Vedtak: Forslaget oversendes Teknisk komite Kunstløp for videre behandling og skal
hensyntas i revisjonen av spesielle bestemmelser og eventuelt NSFs lover. Se
redaksjonskomiteens forslag. Enstemmig vedtatt
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Forslag 12. Fra Loddefjord IL
Vedtak: Forslaget oversendes Teknisk komite Kunstløp for videre behandling og skal
hensyntas i revisjonen av spesielle bestemmelser og eventuelt NSFs lover. Se
redaksjonskomiteens forslag. Enstemmig vedtatt
Forslag 13. Fra Hedmark Skøytekrets
Vedtak: Forslaget oversendes Teknisk komite Kunstløp for videre behandling og skal
hensyntas i revisjonen av spesielle bestemmelser og NSFs eventuelt lover. Se
redaksjonskomiteens forslag. Enstemmig vedtatt
Forslag 14. Fra Storhamar IL
Vedtak: Forslaget oversendes Teknisk komite Kunstløp for videre behandling og skal
hensyntas i revisjonen av spesielle bestemmelser og eventuelt NSFs lover. Se
redaksjonskomiteens forslag. Enstemmig vedtatt.

7. Seksjonsmøter kunstløp og hurtigløp
Seksjon kunstløp besluttet endringer i spesielle bestemmelser i forhold til klasseinndelinger Basert blant annet
på forslagene 10-14 stilt i fra klubbene. Dette medfører endringer i NSFs lov §28. Situasjonen var i forkant
avklart med Lovkomiteen, slik at lovendring kunne gjennomføres selv om dette ikke var meldt inn i forkant.

Seksjonsmøtenes gjennomgang av forslag er gjengitt i protokolleringen av
forslagsbehandlingen.

8. Langtidsbudsjett 2017–2019
Generalsekretær Halvor Lauvstad presenterte styrets forslag til langtidsbudsjett for perioden
2017-2019.
Vedtak: Styrets forslag til langtidsbudsjett ble enstemmig vedtatt.

9. Redaksjonskomiteens innstillinger
Redaksjonskomiteen ble bedt om å lage innstillinger/vedtaksforslag til forslag 7
Seksjonsmøte hurtigløp og lovtekst NSFs lov §28 (4)
Alternativt forslag 7 fra redaksjonskomiteen
NSFs styre i samarbeid med TKH gis følgende mandat:
Utarbeide et arrangementsopplegg for fremtidige NM, hurtigløp, der NM allround, sprint og
enkeltdistanser avvikles som ett enkelt stevne innen rammen av maksimalt 4 påfølgende
Norges Skøyteforbunds Årbok 2017-2019
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løpsdager. Ledermøtet 2018 gis mandat til å kunne legge dette til grunn for tildeling og
terminfesting av mesterskapene for sesongen 2019/20.
Forslag lovtekst NSFs lov §28 (4) fra redaksjonskomiteen
§ 28 Startberettigelse og konkurranseregler

(4) Mesterskapene
a) Mesterskapene er åpne kun for deltakere med norsk statsborgerskap. NSF kan etter
søknad gi dispensasjon fra dette kravet for løpere som tilfredsstiller ISU’s krav til
deltakelse for Norge i ISU-mesterskap (Clearence certificate). Unntak er
Landsmesterskapet og Veteranmesterskapet som er åpent for utenlandske
statsborgere som representerer norsk klubb og har fast bopel i Norge pr. 1. juli før
sesongen mesterskapet finner sted. Foranstående krav må dokumenteres ved
påmeldingsfrist for mesterskapet.
b) Norgesmesterskapene i hurtigløp
-NM menn og kvinner senior, allround, arrangeres som eget stevne
-NM menn og kvinner senior og junior, sprint, arrangeres som eget stevne
-NM menn og kvinner, enkeltdistanser, arrangeres som eget stevne
-NM menn og kvinner junior, allround, arrangeres som eget stevne
c) Norgesmesterskapene i kunstløp
-Norgesmesterskapet i kunstløp kvinner, menn, senior A og junior A, arrangeres i
samme stevne.
d) Øvrige landsomfattende mesterskap i hurtigløp
-Landsmesterskap for gutter og jenter sammenlagt (12-16 år)
-Veteranmesterskap for menn og kvinner allround (fra m/k 30 år)
e) Øvrige landsomfattende mesterskap i kunstløp
Landsmesterskap i kunstløp for klassene Basics, Novice A og Debs A - kan arrangeres i
samme stevne som NM i kunstløp.

10. Kongepokalens fordeling i 2018 og 2019
Norges Skøyteforbunds styre foreslår at kongepokalene for 2018 og 2019 settes opp som
følger:
2018: Menn enkeltdistanser hurtigløp og Kvinner enkeltdistanser hurtigløp.
2019: Menn enkeltdistanser hurtigløp og Kvinner enkeltdistanser hurtigløp.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
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11. Valg av revisor og fastsettelse av kontingent og avgifter.
Norges Skøyteforbunds styre foreslår at Deloitte skal re engasjeres som NSFs revisor.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
Norges Skøyteforbunds styre foreslår at NSFs administrasjon fastsetter kontingent og
avgifter.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

12. Valg ifølge lovene
Valgkomiteens leder Steinar Fagerheim gjorde rede for valgkomiteens innstilling. De
foreslåtte medlemmer til det nye styret presenterte seg deretter. Frode Bøhm, Vibeke
Morken, Signe Sletmoen og Nils Einar Aas var ikke tilstede.

Styret
President:
Visepresident
Styremedlem Teknisk komite hurtigløp:
Styremedlem Teknisk komite kunstløp:
Styremedlem bredde:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem Teknisk komite hurtigløp:
Varamedlem Teknisk komite kunstløp:
Varamedlem bredde:
Varamedlem styret:

Mona Adolfsen
Frode Bøhm
Marcel Lesche Vanberg
Christine Isaksen
Nils Harald Brattgjerd
Ståle Njåtun
Kari Amble
Bjørn Pettersen
Vibeke Morken
Signe Sletmoen
Nils Einar Aas

Romerike KK
Stavanger SK
Kongsberg IF
Oslo SK
SPK Falken
Asker SK
Bergen KK
Aktiv SK
Hamar IL
Oslo RD
Aktiv SK

Erik Ekornhol
Odd Borgersen
Irene Tanke

Oslo IL
Geithus IL
Oslo RD

Knut Arthur Olsen

IF Fram

Alle enstemmig valgt

Kontrollkomité
Leder:
Medlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt

Lovkomité
Leder:
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Medlem:
Medlem:
Varamedlem:

Bjørg Røsto Jensen
Tove Marit Berg
Roar Eriksen

Sarpsborg SK
Harstad SK
Herkules SK

Anstein Gjengedal
Nils Dagfinn Lier
Line Kaldestad
Oddbjørn Ervik
Janniken Høybakk

Oslo IL
Oslo SK
Bergen KK
Hamar IL
Harstad SK

Bjørn Hennum
Odd Olsen
Vivi Ann Østby Eng
Julie Vister Nordbø
Steinar Fagerheim

Drammen SK
Spk Ceres
Oslo IL
Asker KK
BØSK

Jens Vasaasen
Jeanette Ellingstad
Reidun Vikan
Roald Farestveit
Petter Rukke

Stange SK
Oslo SK
Trondhjems
Bergen SK
Hol IL

Alle enstemmig valgt

Sanksjonsutvalget
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt

Appellutvalget
Leder:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt

Valgkomité
Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Varamedlem:
Alle enstemmig valgt

Avslutning
Avtroppende president Rune Gerhardsen takket arrangøren Fana IL for et svært vellykket
arrangement Han takket videre dirigentene for god ledelse av tingforhandlingene og
redaksjonskomiteens jobb under tinget. Han overlot deretter ordet og vervet til nyvalgt
president Mona Adolfsen.
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Nyvalgt president Mona Adolfsen takket Tinget for tilliten, og gratulerte det nye styret og
tingvalgte komiteer og utvalg med vervene. Arbeidet med økonomisk utvikling blir høyt
prioritert og hele forbundet skal jobbe sammen for å nå de økonomiske og sportslige målene
de kommende årene.
President Mona Adolfsen hevet Tinget kl 11.20 den 11. juni 2017.
Protokollen er ført på grunnlag av publiserte tingdokumenter og notater fra
Tingforhandlingene.
Bergen, 11.juni 2017

Protokollfører Halvor Lauvstad
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Beretninger 2017-2019
1. Forbundsstyret
a) Sammensetning
På tinget i Bergen fikk forbundsstyret følgende sammensetning:
President: Mona Adolfsen
Visepresident: Frode Bøhm
TH: Marcel Lesche Vanberg
K: Christine Isaksen
Bredde: Nils Harald Brattgjerd
Styremedlem: Ståle Njåtun
Styremedlem: Kari Amble
Vara TH: Bjørn Pettersen
Vara TK: Vibeke Morken
Vara Bredde: Signe-Lill Sletmoen (fratrådte februar 2018)
Vara styremedl.: Nils Einar Aas

b) Møtevirksomhet
Styret har i perioden hatt 12 styremøter. Majoriteten av disse møtene har vært telefonmøter for å
effektivisere møtene, samt spare kostnader og miljø. Imellom styremøtene har hastesaker blitt
behandlet fortløpende via mail. Det er dessuten avholdt 1 ledermøte i perioden.

c) Styrets arbeid
Styret har gjennom perioden arbeidet med en rekke saker. Det vil gå for langt å gå inn i alle detaljer.
Her nevnes noen av de sakene styret har arbeidet mest med.
2. Organisasjonsutvikling
Skøyteforbundet består i dag av fem ulike grener, Hurtigløp, Kunstløp, Short Track, Inline og Roller
Derby. Hurtigløp og kunstløp har vært med siden starten i 1893. De tre siste er kommet til gjennom
de siste 20-30 årene. Styret har lagt stor vekt på at vi nå representerer fem grener, og vi har lagt stor
vekt på å framstå mest mulig med hele bredden i vår virksomhet. Dette reflekteres i vår
administrasjon der hver gren fra juni 2017 har en dedikert administrativ ressurs (koordinator) som
skal gi støtte til arbeid på lokalt og nasjonalt nivå til de ulike grenene.
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3. Anlegg
Styret har lagt stor vekt på arbeidet med å bygge og utvikle anlegg for våre fem grener. Mye av
arbeidet rundt anleggsutvikling har blitt foretatt av et svært velfungerende anleggsutvalg som har
blitt ledet av visepresident Frode Bøhm (se egen beretning for anleggsutvalget).
Også i denne perioden har vi hatt et nært samarbeid med andre is-idretter, særlig Bandyforbundet
som er avhengig av samme type anlegg som hurtigløp, men også ishockey. Satsingen er rettet inn
både mot enkelte store og kostbare anlegg, men også mindre anlegg som møter breddeidretten.
Vi er svært fornøyde med at hallen i Kristiansund nå er på plass og blitt en arena for god
skøyteaktivitet. Byggingen av Sonja Hennie Ishall på Frogner i Oslo er nå også i gang og for første
gang blir en ishall tilrettelagt spesielt for kunstløp. For Norges Skøyteforbund var det derfor svært
viktig at denne ishallen fikk navnet Sonja Hennie Ishall. Her vil imidlertid også vårt voksende
kortbanemiljø få en ny god arena for trening og konkurranser.
Utover det er det selvsagt av stor betydning for norsk skøytesport å få på plass innendørs
skøytehaller både i Bergen og i Oslo. Styret har bidratt i ulike fora for å presse på og få fortgang i
dette arbeidet. Når det gjelder arbeidet rundt Valle Hovin er det åpenbart at dette fortsatt går altfor
tregt. Det samme gjelder en mulig hall i Bergen. Her må vi sette enda større press på byrådene i de
respektive byer for å få til bevilgninger til utbygging av skøytehaller.
En type anlegg som har blitt betydelig utbygget i perioden er inline-baner. De har kommet opp raskt
rundt hele landet, i første rekke ut ifra lokale initiativ. Også denne typen anlegg trengs det mer av for
å kunne drive skøytesport hele året. Det siste anlegget som nå er åpnet er i Norheimsund i Hardanger
og vi venter at flere kommer fremover.

4.Bredde og Skøyteglede (se også egen beretning)
Til grunn for all idrett ligger idrettsglede. Norges Skøyteforbund har som løpende mål å få fleste
mulig i aktivitet på is, på inline-skøyter og i aktivitet innen roller derby.
For å kunne utøve skøyteaktivitet i alle aldre er vi avhengige av is, enten det er på sjøer og vann, på
isflater i nærmiljøet eller større kunstisanlegg. Skøyteforbundet har også i den perioden 2017-2019
videreført sitt nære samarbeid med Sparebankstiftelsen, noe som har gitt store resultater for
breddeidretten. Gjennom tilskudd fra Stiftelsen har det vært mulig å sette i stand en rekke mindre
anlegg og ikke minst kjøpe inn utstyr som kan legge til rette for å kunne skøyte på vann og sjøer. Til
sammen har Skøyteforbundet mottatt NOK NOK 8 mill. fra Sparebankstiftelsen DNB siden vi fikk den
første bevilgningen i 2013. I mai 2017 ble NSF bevilget ytterligere 3 millioner kroner for å videreføre
dette arbeidet.
En ny avtale med Sparbankstiftelsen er nå under utarbeiding og da med muligheter for mer direkte
spissing inn mot våre kjerneaktiviteter.

5. Funksjonshemmede
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Det finnes flere tilbud lokalt som er tilrettelagt for funksjonshemmede. Kortbane har også egen
kategori for tilrettelagte, men utover det er det fortsatt et betydelig arbeide som bør gjøres videre
for å inkludere flere innen både special- og paraidretten.

6. Utvikling av skøytesporten
Skøytesporten er for tiden under sterk utvikling. Dette gjelder både øvelser og
konkurransemønsteret. Fortsatt har vi likevel kjørt tre tradisjonelle NM i hurtigløp i siste periode. Det
er det nå lagt opp til endringer på, slik at det i likhet med de internasjonale mesterskapene fremover,
vil bli samlet i ett mesterskap.
Vi ser at i hurtigløp er det også økende interesse rundt team-sprint og lagtempo, der Norge også har
gjort stor suksess internasjonalt, ikke minst med OL-gull i 2018.
I 2019 vil også roller derby være en del av «NM-veka», der flere idretter er samlet. Et tilsvarende
mesterskap for vinteridrettene er også under utvikling, men foreløpig ikke på plass.

7. Etiske regler og prestasjonskultur
Til grunn for Skøyteforbundets virksomhet ligger et sett av etiske retningslinjer som gjelder i hele NIF.
Skøyteforbundet har tidligere utarbeidet retningslinjer for disiplinærsaker for Norges Skøyteforbund.
Styret mener at det er svært viktig å ha slike retningslinjer. I perioden har det ikke vært episoder der
det har vært nødvendig å sette i verk tiltak for å håndtere våre retningslinjer. Styret har imidlertid på
hvert styremøte hatt et eget punkt på agendaen som går på prestasjonskultur og miljø for å følge
dette nærmere.

8. Antidoping
Skøyteforbundet har videreført forpliktende samarbeid med antidoping Norge i form av avtalen
«Rent særforbund». Fokus er spesielt lagt på den enkelte utøvers og leders ansvar for å være
oppdatert på gjeldende regler og sikre at den enkelte er trygg på håndteringen av gjeldende
regelverk. Alle utøvere og ledere som skal representere Norge plikter å gjennomfør programmet
«Ren utøver».

9. Internasjonal representasjon
Det ble avholdt ISU-kongress i Sevilla i juni 2018. Deltakere fra NSF var Mona Adolfsen, Frode Bøhm,
Marcel Lesche Vanberg, Christine Isachsen, Lise Røsto Jensen og Halvor Lauvstad.
Kongressen behandlet blant annet spørsmål om konkurransemønsteret innenfor hurtigløp og det ble
også på denne kongressen foretatt valg. Tron Espeli fra Norge ble gjenvalgt som visepresident og
tidligere sportssjef Øystein Haugen ble valgt som medlem i ISUs tekniske komite.
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I perioden har president Mona Adolfsen også representert Norge og NSF under OL i 2018, VM
kunstløp i 2018 og VM enkeltdistanse hurtigløp i 2019.

10.Nasjonal representasjon
Styret har vært representert ved alle norske mesterskap i hurtigløp, kunstløp og kortbane i perioden.
I tillegg har styret også vært representert ved en rekke andre konkurranser, breddearrangement og
andre skøyterelaterte arrangement.

11.Internasjonale arrangementer
Norge har en stolt tradisjon som arrangør av store internasjonale konkurranser. I november 2017,
arrangert Norge World Cup i Sørmarka arena i Stavanger med gode norske prestasjoner. I februar
2019 arrangerte vi World Cup på Hamar. Publikumsmessig var det solid økning fra tidligere år for
begge arrangement. Begge arrangement ble gjennomført på en solid måte med stort bidrag fra
lokale krefter.
I Vikingskipet på Hamar skal Norge også arrangere det først felles VM Allround og VM Sprint
arrangeres i månedsskiftet februar-mars i 2020. Arbeidene med VM er allerede godt i gang.
I 2020 skal Norge også stå som arrangør for det nordiske mesterskapet i kunstløp. Det holdes i DNB
Arena i Stavanger.

12. Sponsorarbeidet
Samarbeidet med Lerøy Seafood Group ble forlenget våren 2018 og igjen forlenget våren 2019. Lerøy
ønsker fortsatt kun ettårige avtaler
På nyåret 2019 ble det tegnet ny hovedavtale med Statnett som vil være med som
samarbeidspartner i fire år fremover.
Våren 2019 ble også avtalen med Eterni reforhandlet og denne vil strekke seg til 2022.
Våren 2018 ble det også inngått en fireårig avtale med Sparebanken Øst. Dette er en avtale som i
første rekke øremerker midler til talentutvikling i hurtigløp.

13. NSFs administrasjon
Ved periodens begynnelse bestod forbundets administrasjon av:
Halvor Lauvstad, generalsekretær,
Lasse Sætre, sport- og utviklingssjef
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Svenn Erik Ødegård, koordinator hurtigløp, kortbane og inline
Lise Røsto Jensen, koordinator kunstløp og roller derby (65%)
Anna Pushkova, sportslig koordinator kunstløp på timebasis (permisjon fra desember 2018)

31. januar 2019 sluttet Halvor Lauvstad som generalsekretær. Ny generalsekretær, Håkon Dahl ble
ansatt fra 1. mai 2019, men er ute i pappapermisjon frem til midten av august. I perioden fra Halvor
Lauvstad sluttet og til Håkon Dahl starter i ordinært arbeide har Lasse Sætre vært konstituert
generalsekretær.
NSFs styre ved presidentskapet, benyttet Eternis tjenester til hjelp under ansettelsen av ny
generalsekretær.
Når det gjelder ansatte trenere, vises det til beretning fra toppidrett hurtigløp

14. NSFs organisasjon
NSF har i dag 3681 lisensiert utøvere, en økning på 1446 lisenser fra 31.desember 2016 (2235)
Økningen skyldes en generell vekst i antall aktive i alle grener, samt en tettere oppfølging av at alle
som deltar i stevner har gyldig lisens.
NSF hadde i 2016 et aktivitetstall på 6648 medlemmer. Ny opptelling per. 30.04.2019 viser at
aktivitetstallet nå er oppe i 7680.
Det er 5 klubber som ikke har rapportert tall pr.30.04.2019

2. Tingvalgte komiteer og utvalg
a) Lovkomiteen
Lovkomiteen har i perioden bestått av:
-

Knut A. Olsen, IF Fram - leder
Tove Berg, Harstad SK – medlem
Bjørg Røsto Jensen, Sarpsborg SK – medlem
Roar Eriksen, Herkules SK – varamedlem

Komiteen har i perioden jobbet med følgende hovedsaker:
-

Nye lover i enkelte særkretser
Noen telefoniske henvendelser ang fortolkninger i NSFs lover og spesielle bestemmelser
Uttalt seg til forslagene til forbundstinget
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b) Appellutvalget
Appellutvalget har i perioden bestått av:
- Bjørn Hennum, Drammens SK, leder
- Vivi-Ann Østby-Eng, OI
- Odd Olsen, Spk Ceres
- Julie Vister Nordbø, Asker KK – varamedlem
- Steinar Fagerheim, BØSK – varamedlem
Appellutvalget har ikke hatt saker til behandling i perioden.

c) Kontrollkomiteen
Kontrollkomitéen har i perioden bestått av:
- Erik Ekornhol
- Odd Borgersen
- Irene Tanke
Forbundets revisor er Deloitte v/Bjørn Prestegard.
Kontrollkomiteens beretning for de to regnskapsårene finnes i forbindelse med regnskapene lenger
bak i Årboka.

d) Valgkomiteen
Valgkomiteen har bestått av:
- Jens Vasaasen, Stange SK, leder
- Jeanette Skarstein Ellingsen, OSK, medlem
- Reidun Vikan, TSK, medlem
- Roald Farestveit, Bergen SK, medlem
- Petter Rukke, varamedlem
Valgkomiteen startet arbeidet primo januar, med å innhente tilbakemeldinger fra styremedlemmene.
Ut fra de tilbakemeldingene, ble vi enige om hvordan vi skulle arbeide fremover. Det var liten respons
på vår anmodning til kretser og klubber, om å gi oss beskjed om aktuelle kandidater. Det ble holdt ett
møte 2/5, hvor vi ble enige om hvem som skulle kontaktes. Det har vært brukt mail og gjort avklaring
pr. telefon. Valgkomiteen vil legge frem sin innstilling i begynnelsen av juni.

e) Anleggskomiteen
Norges Skøyteforbunds anleggsutvalg i perioden 2017 – 19 består av følgende personer:
Frode Bøhm (NSF visepresident)
Nils Harald Brattgjerd (NSF styremedlem)
Nils Einar Aas (NSF vara styremedlem)
Bjørn Thømt (Fana IL leder)
Halvor Lauvstad (NSF adm, til feb.2019)
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Anleggsutvalget startet sitt arbeid med å klargjøre sitt mandat og strategi for tilslutning av styret i
NSF. Utvalgets hovedfunksjon skal være en ressursgruppe for anleggspolitiske saker innen
skøyteanlegg.
Utvalget skal være støttespillere og rådgivere for lokale initiativ i samband med utfordringer knyttet
til eksisterende og potensielle skøyteanlegg.
Anleggsseminar
Et viktig punkt i mandatet var å planlegge et anleggsseminar som eget tema under Ledermøtet i
2018. Arbeidet mot dette seminaret hadde hovedfokus i utvalgets arbeid fram mot Ledermøtet.
Målet med et anleggsseminar var å utveksle erfaringer med ulike utfordringer som gjennomførte
anlegg har måttet håndtere slik at klubber og lokalmiljøer som arbeider med prosjekter skal kunne
nyttiggjøre kunnskap om dette i samband med egne prosjekt.
En annen viktig målsetting med seminaret var å etablere et nettverk mellom klubbene for å skape
kontakter mellom klubbene og utveksle «oppskrifter» med sikte på en «modell» for vellykket
gjennomføring av anleggsprosjekter.
Tilbakemeldingen fra deltakerne på NSF Ledermøte/anleggsseminar var overveiende positive, både
de formelle evalueringsskjema som ble utsendt og de uformelle tilbakemeldingene fra Ledermøtet.
Det ble gjennomført korte presentasjoner fra gjennomførte anlegg i drift, fra prosjekter som er
godkjent og som står foran realisering og fra utfordringer i prosjekter som til nå ikke har lykkes med å
få bevilgende myndigheter til å godkjenne.

Status skøyetanlegg – oppdatert liste på NSFs hjemmesider
Et sentralt verktøy for å holde seg oppdatert på skøyteanlegg i Norge har vært å ha et sentralt
register i NSF der alle skøyteanlegg, eksisterende, anlegg under utbygging og prosjekter/planer er
listet opp. Denne lista oppdateres fortløpende i NSF og inneholder blant annet kontaktpersoner,
anleggstype og status.
Anleggsutvalget og NSFs administrasjon registrerer endringer i status og kontaktpersoner når slik
informasjon tilflytes NSF. På den måten er det et lokalt ansvar å informere om endringer som det er
relevant å legge inn i statuslista.
Nye anlegg/prosjekter
Arena Nordvest i Kristiansund utmerker seg som det mest positive tilskudd til nye skøyteanlegg i
Norge i denne tingperioden. Dette er et takoverbygg over utendørsanlegget som viste seg vanskelig å
drifte i de krevende klimatiske forholdene på nordvestlandet. Arena Nordvest har hurtigløpsbane,
ishockey/kunstløp/kortbane, curlingbane og minglingsområde for uorgansert isaktivitet.
Ny ishall er også realisert i Sandefjord som bør utgjøre grunnlag for å utvikle kunstløp- og
kortbaneaktiviteter.
Når det gjelder andre skøyteanlegg kan rulleskøyteanlegget på Bjerkås, i regi av Asker kommune stå
som et kroneksempel på gjennomføringsevne. På om lag 5 uker ble et topp rulleskøyteanlegg
realisert.
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Bygging av Sonja Hennie ishall på Frogner er i gang som det mest positive skøytemessige tiltaket i
Oslo på anleggssiden. Her ligger et potensiale til et senter for kunstløp der denne grenen sitter i
førersetet i anlegget, i tillegg til kortbane. Det er også konkretisering av en ishall i Åsane, Bergen, for
kunstløp, kortbane og ishockey.
Det er også gledelig å kunne registrere at det flere steder i landet har en del prosjekter kommet så
langt at forprosjektmidler er stilt til rådighet fra myndighetshold og eksterne bidragsytere. Her kan
nevnes Båstad, Lærdal, Stord, Gjøvik og Lørenskog, men også i andre klubber og kretser er det
igangsatt interessante prosesser.
På Gjøvik foreligger godkjenning av planer for kunstis for en 285 m hurtigløpsbane med full isflate.
Lærdal IL har gjennom midler fra fylkeskommunen fått Norconsult til å utføre et detaljert forprosjekt
for et fullverdig kunstisanlegg (400m med full isflate). Utfordringen er å få interkommunalt
samarbeid på plass for å maksimere tippemiddeltilskudd, samt godkjenning fra kommunen.
Når det gjelder andre positive anleggspolitiske gjennomføringstiltak for skøyter, kan også nevnes
oppgradering av Leangen i Trondheim og Maier Arena i Tønsberg.
Utfordringer
Nedlegging av skøyteanlegg er det mest uheldige for utviklingen av norsk skøytesport. Kunstisbanen i
Larvik ble nedlagt for flere år siden. Det var en periode krefter i sving for å legge ned en ishall på
Nærbø i Rogaland som ble bygget for 10 år siden for ombygging til håndball- og/eller fotballhall. Et
ekstraordinært Årsmøte i Nærbø IL fikk dette forhindret ved å vedta en videreføring av ishallen i 3
nye år. Dette vitner om utfordringer med at det må finnes lokale krefter til å drifte isaktivitet når
anleggene eksisterer.
Vi er også kjent med at Tromsø kommune er tilbakeholdne med å utbedre skader på kunstisanlegget
i Tromsdalen. Dette anlegget har passert 30 år og således er de formelle vilkår for tildeling av
tippemidler ikke lenger bindende for anleggseier til å vedlikeholde og videreføre. NSF har som visjon
at i hver landsdel bør det være et innendørs 400m hurtigløps skøyteanlegg. Tromsø er
regionhovedstad for hele Nord- Norge. At det er utfordringer med å videreføre det eneste utendørs
kunstisanlegget for hurtigløp i denne landsdelen, er ekstra bekymringsfullt for det lokale
idrettsmiljøet, og for NSF sentralt.
I våre to største byer, Oslo og Bergen, venter man fortsatt på å få realisert tak over de eksisterende
400m hurtigløpsanleggene, henholdsvis Valle Hovin og Slåtthaug. Det er stort engasjement i
skøytemiljøene i begge byene, men de politiske myndighetene sliter med å finne budsjettmessige
løsninger. At realisering trekker ut i tid er bekymringsfullt, ikke minst i Oslo, der ett av normalt to
utendørs kunstisanlegg for hurtigløp, anlegget på Valle Hovin, sliter med å fungere tilfredsstillende.
Skøytesportens videreutvikling avhenger av at «lokomotiver» som Norges hovedstad og de største
byene har skøyteanlegg, fortrinnsvis innendørs, som er attraktive for befolkningen både i
folkehelseperspektiv og innen breddeidrett og rekruttering for toppidrett.
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3. Topp kunstløp
Toppidrettsutvalget kunstløp er et styreoppnevnt utvalg som har konstituert seg selv. Utvalget har i
begge sesonger bestått av Hege Røsto Jensen (leder), Kari-Anne Olsen og Aleksander Sunde Iversen.
Utvalget har rapportert til president i inneværende periode.
Utvalget har fått mandat fra NSFs styre til å utføre uttak i kunstløp. Utvalget har ansvar for utforming
av krav til deltagelse på NSFs lag og i internasjonale konkurranser. Utvalget har også ansvar for uttak
til forbundslag, internasjonale konkurranser og internasjonale mesterskap. Alle krav og kriterier er
publisert på NSFs nettsider. Utvalget velger også ut hvilke internasjonale konkurranser Norge skal
stille med løpere.
Toppidrettsutvalget kunstløp har også invitert løpere utover de som er med på forbundslagene, til å
delta i enkelte av samlingene som er blitt gjennomført gjennom sesongene.
Representant(er) fra utvalget har vært til stede ved alle gjennomførte samlinger og har i begynnelsen
og slutten av hver sesong gjennomført samtaler med alle løperne på lagene og deres trenere.
Utvalget følger også fortløpende opp utøvere på lagene og står til disposisjon for faglig hjelp.
Utvalget har fordelt kontaktansvaret for de ulike løperne seg imellom. Aleksander Sunde Iversen har
som naprapat hatt overordnet ansvar for råd og veiledning ift. skader eller skadeforebygging.
Perioden har ikke vært preget av mange lengre opphold med skader, men noen løpere har fått
veiledning og treningsprogram ift skadeforebygging eller spesifikk styrketrening.
Kontakt med Olympiatoppen har hovedsakelig vært mellom Mona Adolfsen og Anna Pushkova. I
perioden har vi ikke hatt noe samarbeid på utvalgsnivå, men Sondre Oddvoll Bøe og Camilla Gjersem
har fått styrketrening-/basistilbud hos OLT sesongen 2018/ 2019.
I løpet av perioden har utvalget hatt nært administrativt samarbeid med koordinator i kunstløp ved
forbundskontoret, Lise Røsto Jensen, og med fagansvarlig kunstløp Anna Pushkova frem til hennes
persmisjon i desember 2018.

Sesongen 2017/2018
Elitelaget
Anne Line Gjersem (AKK)
Camilla Gjersem (AKK)
Sondre Oddvoll Bøe (AKK)
Juniorlaget
Ellen Yu, (OI)
Marianne Stålen, (AKK)
Kari-Sofie Tellefsen, (OSK)
Frida Berge, (AKK)
Medtrenende i junior
Andrea Lae (OSK)

Norges Skøyteforbunds Årbok 2017-2019

25/114

Samlinger
I løpet av sesongen har det blitt gjennomført fem samlinger totalt for lagene, samt 2 samlinger som
kombinerer bredde og topp (Sammen mot Toppen).
August 2017: Landslagssamling. Trening på is med egne trenere, gjennomkjøring av program for
Toppidrettsutvalget. Fysikalsk screening med Aleksander Sunde Iversen. Feedback fra dommere, og
invitert dommer fra Finland Lena Laksonen.
September 2017 – ”Sammen mot toppen” med Nuriya Pirogova (FIN/RUS).
Desember 2017: Landslagssamling. Trening på is med egne trenere, gjennomkjøring av program for
Toppidrettsutvalget. Barmark med Aleksander Sunde Iversen.
April 2018 - ”Sammen mot toppen” med Nuriya Pirogova (FIN/RUS).
Mai 2018: Landslagssamling med Evegeni Rukavitsen og Andrei Lushchikov.
(Junior, Elite, medtrenende og yngre inviterte)

Sesongen 2018/2019
Elitelag:
Camilla Gjersem (AKK)
Sondre Oddvoll Bøe (AKK)
Juniorlag
Frida Turiddottir Berge (AKK)
Kari Sofie Slørdahl Tellefsen (JKK)
Silja Skulstad Urang (BKK)
Rekrutt 2026
Linnea Kolstad Kilsand (AKK)
Ine Olstad (AKK)
Ida Vamnes (AKK)
Maja Sørensen Qvortrup (IKK)
Oda Tønnesen Havgar (OI)
Milla Ruud Reitan (OSK)
Mia Risa Gomez (SKK)
Medtrenende i senior:
Marianne Stålen (AKK)
Samlinger
I løpet av sesongen har det blitt gjennomført fire samlinger totalt.
August 2018: Landslagssamling +trenerseminar Evegeni Rukavitsen fra Russland, og
programgjennomkjøring for Toppidrettsutvalget. (Rekrutt 2026, Junior, Elite og medtrenende).
September 2018: ”Sammen mot toppen” med Valentin Mototov og Roman Usatov (RUS)
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April 2019: Landslagssamling +trenerseminar med Nuriya Pirogova (FIN/RUS). (Rekrutt 2026, Junior,
Elite og medtrenende).
Mai 2019: ”Sammen mot toppen” med Valentin Molotov og Roman Usatov (RUS)

Generelle bemerkninger for perioden
Vi har i perioden hatt deltakere i 3 av 6 mulige ISU mesterskap.
Anne Line Gjersem deltok i EM 2018 og VM 2018. Sondre Oddvoll Bøe deltok i EM 2018 og 2019, og
Camilla Gjersem deltok i EM 2019. Det er et klart mål for topp kunstløp å ha med deltakere i EM, VM
og JVM i 2020.
Perioden preges av økt sportslig nivå, men det økte nivået har kommet spesielt fra de yngste
løperne, i løpet av sesongen 2018/2019. Mange av løperne på Rekrutt 2026 behersker flere ulike
triple hopp, og trippel-trippelkombinasjoner. Norge har aldri tidligere hatt så mange på det samme
nivået samtidig, og vi er i god tro om at bredden i gruppen er et av mange suksesskriterier for at de
har kommet så langt sportslig. Løperne på Rekrutt 2026 har blitt godt kjent i løpet av de siste
sesongers Sammen mot toppen, et godt utgangspunkt for å være på et lag som ble tatt ut før
sesongen 2018/2019.
Juniorlaget har ikke levert opp mot det vi kan forvente de to siste sesongene, og vi har ikke hatt
deltaker i JVM i inneværende periode da ingen av løperne har klart kravene. Forrige gang vi hadde
med deltaker i JVM var i mars 2017 (forrige tingperiode). Når en nasjon ikke har deltaker i JVM, får vi
som nasjon kun delta på to junior Grand Prix-konkurranser som var tilfelle høsten 2018, og som vil
blir tilfelle høsten 2019. Det er et helt klart mål for NSF å ha med en deltaker i JVM i 2020.
Anne Line Gjersem og Sondre Oddvoll Bøe forsøkte begge å kvalifisere seg til OL i Pyongchang under
det siste ISU-kvalikstevnet i Oberstdorf i oktober 2017. Ingen av dem kvalifiserte seg, og Norge hadde
ingen deltakere i kunstløp i OL 2018.
Sondre Oddvoll Bøe flyttet permanent hjem til Norge vinteren 2018 etter en del år boende i
Oberstdorf/Tyskland. Han gikk da tilbake til sin tidligere trener Berit Steigedal i Asker.
Toppidrettsutvalget holdt løpende dialog med Sondre om dette høsten 2017.
Sondre Oddvoll Bøe hadde sin beste sesong i hans karriere 2018/2019, med EM 2019 og Nordics
2019 som de sportslige høydepunktene. Dog holdt dette ikke til VM-kvalifisering som var en del av
hans mål for perioden.
Våren 2018 og våren 2019 har Norge deltatt med henholdsvis 2 og 3 løpere på Nordic Development
Project, et ISU-prosjekt for å fremme trenerutvikling i de nordiske landene. I mai 2019 deltar Frida
Turiddottir Berge (AKK), Linnea Kolstad Kilsand (AKK) og Mia Risa Gomez (SKK). I tillegg til løperne
deltar 5 trenere og NSFs fagansvarlig, Anna Pushkova. Prosjektet går til 2021.
Camilla Gjersem deltok i Universiden i Russland i mars 2019, og hun gjorde der en av sine bedre
konkurranser internasjonalt de siste årene.
Anne Line Gjersem meddelte Toppidrettsutvalget i april 2018 at hun ønsket å avslutte sin aktive
karriere. Ellen Yu sluttet før sesongen 2018/2019.
Camilla Gjersem meddelte Toppidrettsutvalget i april 2019 at hun ønsket å avslutte sin aktive
karriere.
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Sammen mot toppen har vært et prosjekt med kontinuitet av samme inviterte trener, og har
kombinert både bredde og topp på en måte vi mener har bidratt til de resultatene vi ser nå på de
yngre klassene. Det har våren 2019 vært gjort ytterligere uttak til den nye Rekrutt 2026-gruppen, et
satsingsprosjekt satt i gang høsten 2018, med mål om å ha norske deltakere i kunstløp til OL i 2026.
Det er gledelig å se den geografiske spredningen som NSF sine lag består av. Vi ser også at
treningskompetansen sprer seg noe mer geografisk, noe som kan være en følge av satsningen rundt
Sammen mot toppen. I tingperioden har vi hatt løpere på lag fra hele syv ulike klubber (AKK, BKK,
JKK, IKK, OI, OSK, SKK).

4. Topp hurtigløp
Sesongen 2017-2018
I sesongen 2017-2018 var følgende løpere i forbundsgruppene:
Elite Sprint -Trener Jeremy Wotherspoon/Edel T. Høiseth
Hege Bøkko, Hol IL
Martine Ripsrud, Stange SK
Ellen Bjertnes, Geithus IL
Håvard Holmefjord Lorentzen, Fana IL
Espen Aarnes Hvammen, Eidsvold TF
Bjørn Magnussen, Spk Falken
Odin By Farstad, Spk Falken
Henrik Fagerli Rukke, Hol IL
Elite Distanse - Trener Sondre Skarli/Edel T. Høiseth
Ida Njåtun, Asker SK
Sofie Karoline Haugen, Sandefjord SK
Camilla Lund, Leinstrand IL
Sverre Lunde Pedersen, Fana IL
Sindre Henriksen, Fana IL
Håvard Bøkko, Hol IL
Simen Spieler Nilsen, Arendal SK
Allan Dahl Johansson, Aktiv SK
Thomas Søfteland, Arendal SK
Magnus Myhren Kristensen, Arendal SK
Junior/neoseniorlag - Trener Camilla H. H. Farestveit
OL 2022 – Sprint
Marius Bratli, Aktiv SK
Jonas Kristensen, Asker SK
Ane By Farstad, Spk Falken
Julie Nistad Samsonsen, Fana IL
OL 2022 – Distanse
Ragne Wiklund, Aktiv SK
Hallgeir Engebråten, Nord-Odal IL
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Vetle Stangeland, Tønsberg Turn
Magnus Bakken Haugli, Jevnaker IF
Isak Høiby, Kongsvinger SK

Norske rekorder 2017-2018-sesongen:
Hege Bøkko 1.13,81 (Salt Lake City)
Håvard H. Lorentzen 34,41 (Salt Lake City)
Håvard H. Lorentzen 1.06,98 (Calgary)
Sverre L. Pedersen 6.07,61 (Salt Lake City)

Norske medaljer i internasjonale mesterskap
Gull til Håvard Lorentzen 500m OL, og VM sprint.
Sverre Lunde Pedersen bronse på 5000m i OL og sølv i allround.
OL gull i lagtempo (Sverre Lunde Pedersen, Simen Spieler Nilsen, Håvard Bøkko og Sondre Henriksen
Bronse til Jentene i EM lagsprint (Martine Ripsrud, Anne Gulbrandsen, Sofie Karoline Haugen)
Juniorer
Allan D. Johansson ble verdensmester for junior på 1500 m og sammenlagt.
Allan D. Johansson satt verdensrekorder for junior på 1500 m 1.43.13, 3000 m 3.40.14 og
sammenlagt i VM-firkamp 143.060.

Verdenscup 2017-2018
I verdenscupen har løpere og lag tatt 10 enkeltseire
Håvard Lorentzen tok tre seiere på 500 m menn
Håvard Lorentsen tok en seier 1000 m menn
Sverre Lunde Pedersen vant to 1500 m og to 5000 m
For Lagsprint menn og Lagtempo menn ble det en seier på hver av øvelsene.

Sammenlagt i verdenscupen 2017-2018 :
Håvard H. Lorentzen vant totalverdenscupen for menn.
Sammenlagtseire for Håvard H. Lorentzen på 500 m, lagtempo menn (Sverre L. Pedersen, Håvard
Bøkko, Simen S. Nilsen, Sindrer Henriksen, Allan D. Johansson) og lagsprint menn (Håvard H.
Lorentzen, Henrik F. Rukke og Bjørn Magnussen)
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På andreplasser sammenlagt, havnet Håvard H. Lorentzen på 1000 m, Sverre L. Pedersen på 1500 m
og 5000/10000m. Lagsprint kvinner(Hege Bøkko, Ida Njåtun, Anne Gulbrandsen og Martine Ripsrud )
tok en andreplass sammenlagt.
Hege Bøkko tok en tredjeplass på 1000 m kvinner sammenlagt.

Olympiatoppen gjennom Roger Gjelsvik Coach for skøyter, stilte med bred støtte fra ressurspersoner
på Olympiatoppen
Sesongen 2018-2019
Sondre Skarli takker for seg som trener etter flere år som juniortrener, assistenttrener Elite og de fire
siste årene som landslagssjef for elite senior i Norges Skøyteforbund. Bjarne Rykkje tar over ansvaret
for Elite distanse laget etter Sondre Skarli.
I sesongen 2018-2019 var følgende løpere i forbundsgruppene:
Elite Sprint -Trenere Jeremy Wotherspoon/Edel T. Høiseth
Hege Bøkko, Hol IL
Martine Ripsrud, Stange SK
Anne Gulbrandsen, Eidsvold TF
Håvard Holmefjord Lorentzen, Fana IL
Bjørn Magnussen, Spk Falken
Henrik Fagerli Rukke, Hol IL
Johann Jørgen Sæves, Båstad Skøyter
Senior Elite
Elite Distanse - Trenere Bjarne Rykkje/Edel T. Høiseth
Ida Njåtun, Asker SK
Sofie Karoline Haugen, Sandefjord SK
Camilla Lund, Leinstrand IL
Ellen Bjertnes, Geithus IL
Sverre Lunde Pedersen, Fana IL
Sindre Henriksen, Fana IL
Håvard Bøkko, Hol IL
Simen Spieler Nilsen, Arendal SK
Allan Dahl Johansson, Aktiv Sk
Junior/neoseniorlag-Trenere Camilla Farestveit, Rune Farstad, Frode Rønning, Jonas Bekken
og Einar Agdestein.
OL 2022 – Distanse
Ragne Wiklund, Aktiv SK
Runar Njåtun Krøyer, Asker SK
Kristian Ulekleiv, Gjøvik SK
Hallgeir Engebråten, Nord-Odal IL
Vetle Stangeland, Tønsberg Turn
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Magnus Bakken Haugli, Jevnaker IF
Isak Høiby, Kongsvinger SK
Thomas Lande Eriksen, Aktiv SK
Tobias Fløiten, Nord Odal
OL 2022 – Sprint
Kristian Reinton, Hol IL
Marius Bratli, Aktiv SK
Odin By Farstad, Spk Falken
Erik Resell, Spk Falken
Stian Gravdahl, Fana IL
Ane By Farstad, Spk Falken
Julie Nistad Samsonsen, Fana IL
Flere løpere fikk også deltatt på samlingene som impulsløpere.

Norske seniorrekorder
Håvard H. Lorentzen 34,28 (Salt Lake City)
Håvard H. Lorentzen 1.06,51 (Salt Lake City)
Sverre L. Pedersen 1.42,39 (Salt Lake City)Sverre L. Pedersen 6.07,16 (Inzell)
Sverre L. Pedersen 146,075 (allround – Calgary)
Norske juniorrekorder
Ragne Wiklund 1.57,59 (Inzell)
Ragne Wiklund 4.07,31 (Heerenveen)
Sammenlagt i verdenscupen 2018/2019
Sammenlagtseier lagtempo menn (Sverre Lunde Pedersen, Håvard Bøkko, Sindre Henriksen og Simen
Spieler Nilsen). Andreplass sammenlagt lagsprint menn (Håvard Lorentzen, Henrik Fagerli Rukke,
Bjørn Magnussen og Johann Jørgen Sæves).
To tredjeplasser sammenlagt ved Håvard H. Lorentzen på 500 m og Sverre L. Pedersen på
5000/10000m.
For juniorene vant Hallgeir Engebråten 1500m og 3000m i junior-verdenscupen sammenlagt.
Medaljer i internasjonale mesterskap.
Sverre L. Pedersen tok gull på 5000m enkeltdistanse VM, sølv på 1500m, bronse i allround EM og sølv
i Allround VM. Håvard H. Lorentzen tok sølv på 500m enkeltdistanse VM og sølv i EM sprint. Henrik F
Rukke tok bronse i EM sprint. Sølv til lagtempolaget i enkeltdistanse VM (Sverre Lunde Pedersen,
Håvard Bøkko og Sindre Henriksen).
Junior-VM: to gull, en sølv og tre bronsemedaljer.
Ragne Wiklund tok gull på 3000m og bronse sammenlagt. Hallgeir Engebråten tok sølv på 5000m.
Lagtempolaget tok gull på lagtempo (Hallgeir Engebråten, Isak Høiby og Tobias Fløiten). Jentene tok
bronse på lagsprinten (Ragne Wiklund, Julie Nistad Samsonsen og Ane By Farstad)
Roger Gjelsvik fra Olympiatoppen Coach for skøyter sesongen 2018/2019.
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5.Langløp
Sesongen 2017/2018 og 2018/2019
Langløp er definert som hurtigløp med fellesstart på distanser fra 5000m og oppover. Det arrangeres
løp på standard hurtigløpsbaner og på sjøis/innsjøis. De fleste av løpene har en lavterskelprofil med
et tur- og mosjonspreg. Noen av arrangementene har også konkurranseklasse med individuell
premiering.
Norges Skøyteforbunds langløpsmerke i gull er en flott motivasjonsfaktor for mange av de som deltar
i langløp. Kravet for merket er at man har gått minst 150km i minst 5 langløp i én sesong. Nøyaktige
tall for sist sesong foreligger ikke. De siste årene har mellom 50 og 60 løpere kvalifisert seg hver
sesong. Løpere som har klart gullmerket 5 ganger, er kvalifisert til langløpsstatuetten. Merket finnes
også i sølv og bronse for hhv 10 og 5 milløp/sesong.
Det er nå minst fire vann i østlandsområdet der det blir opparbeidet og vedlikeholdt traséer for
turskøytegåing med en viss kontroll av isforhold og sikkerhet. Disse er Dølisjøen i Odalen, Setten i
Setskog, Harestuvannet i Nittedal og Vingnesvika på Mjøsa ved Lillehammer. Disse stedene drives
med stor iver, og det er bred, uorganisert aktivitet der også utenom de tre oppsatte langløpene.
Oversikt over langløpsaktivitet på norske baner og vann de to siste sesonger
Antall løp
Enkeltstarter Deltagere
Arrangement
Sted
2018 2019 2018 2019 2018 2019
LIK-Mila
Valle Hovin 18
17
857
745 131 130
Medistermaraton Valle Hovin 1
1
33
54
33
54
Champagnemila
Valle Hovin 1
1
30
44
30
44
ASK-Mila
Valle Hovin 1
1
34
41
34
41
Silkemila
Frogner
17
12
348
110 83
49
Eidsvolldistansen Myhrer
1
1
20
19
20
19
Edisvollkarusellen Myhrer
8
8
?*
?
?
?
Nisseluemila
Risenga
1
1
?
?
?
?
Risengaløpet
Risenga
?
?
?
?
?
?
Villbåstingen
Båstad
1
1
120
145 120 145
Paddehatten
Båstad
1
Avlyst 57
0
57
0
Marienlystløpet
Drammen
0
6
0
30
0
22
Timesløp, Hamar Vikingskipet 0
1
0
15
0
15
Trim-mila
Sørmarka
1
1
?
?
?
?
Langløp, Skreia
Skreia
10
7
70
50
8
7
Amundløpet
Dølisjøen
1
1
50
76
50
76
Setskog
Setten
1
Avlyst 141
0
141
0
Skøytefestival
Mjøsløpet
Vingnesvika Avlyst Avlyst 0
0
0
0
*? Løpet har vært arrangert men det mangler opplysninger om deltagelse
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Aktivitetsutvikling siste fire sesonger
2015/16
Antall løp
60
Antall enkeltstarter
2150

2016/17
63
2490

2017/18
63
2000

2018/19
58
1600

Som det fremgår, er det en markert nedgang i antall enkeltstarter de seneste to sesonger. Dette kan
i stor grad tilbakeføres til redusert tilgang på skøytebaner med adekvat iskvalitet i Oslo, samt
avlysninger av større enkeltløp. Deltagelsen der det har vært tilgang til is, har vært god også i disse
sesongene.

6.Kortbane
Kortbane har fortsatt den gode utviklingen med stadig flere løpere, trenere og frivillige med
arrangmentserfaring de to siste sesongene.
På seniorsiden forsøkte Einar Agdestein å toppe satsningen mot en mulig OL-deltakelse i 2018 ved å
flytte sin treningsinnsats til Frankrike hvor han fikk trene med det franske landslaget. Einar hadde
årene før trent i en av treningsgruppene i Calgary og ønsket å få forsøke et løft gjennom en
forandring. I tillegg hadde han gjennom innsatsen i EM 2017 skaffet Norge en ekstra kvoteplass for
EM 2018. Satsingen gav mange gode erfaringer, men det løftet som måtte til for en OL-plass ble for
tøft å få til. Einar deltok i kvalifiseringsstevnene på høsten, men klarte ikke å skaffe Norge en plass i
OL denne gangen. Men under EM i Nederland stilte Norge med to løpere for første gang siden 90tallet. Einar fikk med seg Odin By Farstad på laget. Ingen av dem klarte å kvalifisere seg til finalene
dog. Etter sesongen avsluttet Einar sin aktive karriere og gikk rett over i rollen som trener for neste
generasjon løpere. Han er nå engasjert som trener for miljøet i Oslo (OSK), en rolle som trener under
samlinger og fjern-trener for Trondheim kortbaneklubb og stiller som trener for moderklubben Asker
i perioden Asker har kortbaneistid i Holmen eller Bærum ishall. Einar tar i tillegg utdannelse som
trener gjennom Topptrener 2 tilbudet gjennom Olympiatoppen. Einar har bidratt til en vesentlig
utvikling av de yngre løperne i Norge det siste året.
Kortbanemiljøene:
Trondheim:
Miljøet i Trondheim gjennom Trondheim Kortbaneklubb har fortsatt sitt flotte arbeid med
rekruttering og videreutvikling av løperne. I tillegg har gruppen «Tilrettelagt» vokst. Klubben
gjennomfører fulltegnede skøyteskoler, arrangerer jevnlig klubbløp, sin årlige sommersamling og
konkurransene Trondheim Open. Klubbens funksjonærer er særdeles viktige i bidraget til
gjennomføringen av alle litt større kortbanestevner i Norge. De stiller opp med utstyr for tidtaking,
målfoto og resultatservice samt sin stadig tryggere kompetanse i gjennomføringen av prikkfrie
konkurranser. Klubben har tre treninger i uken på is i Leangen ishall. Resultatmessig har klubbens
løpere stor framgang hvert år, og sist sesong deltok Guro Samdahl, Even Ratdal og Sigurd Holbø
Dyrset i StarClass stevnene (en slags Vest-Europa-cup for ungdom). Rett til deltakelse gis gjennom å

Norges Skøyteforbunds Årbok 2017-2019

33/114

klare tidskrav på 500m for øvrig. Alle kom gjennom flere kvalifiseringsrunder inn i finalene. Guro var
nære å kvalifisere seg til Europa-finalen hvor det 8 beste fra hver klasse møter Øst-Europas
tilsvarende 8 beste fra serien av løp de kaller Danubia-cup.
Oslo og Akershus skøytekrets:
Dette er det andre større miljøet for kortbane og er også sterkt voksende. Asker SK bidrar med
treninger i Homen Ishall samt fellesprosjekter med OSK i form av treningssamlinger i Bærum Ishall.
Miljøet i Asker SK har ellers vært noe fallende. Fra Asker SK sies det at har vært litt mindre fokus på
kortbane enn tidligere år grunnet nye trenere og generasjonsskifte blant løperne. Dette vil ta seg opp
ved at nye rekrutter i klubben blir introdusert til sporten i løpet av høsten. Flere av Asker sine løpere
deltar regelmessig på kortbanetreningene til OSK og Aktiv i Grünerhallen, også i klassen tilrettelagt.
Den store veksten de siste to sesongene har kommet i Oslo ved klubbene Aktiv SK og OSK. OSK har
engasjert Einar Agdestein som hovedtrener med tre til fem ukentlige kortbanetreninger, og gruppen
med løpere fra både Aktiv SK og OSK har blitt en flott og tallrik gjeng med stadig tilsig av nye løpere.
Gjennom en iherdig innsats fra ledelsen for kortbane i Oslo-klubbene har OSK endelig fått kommunal
istid innendørs i Grünerhallen to ganger i uken. Dette har klart bidratt både til stor sportslig framgang
og et endelig gjennombrudd for kortbane i Oslo-området. Også løpere fra andre klubber på Østlandet
deltar på disse treningene, samt løpere fra klassen for tilrettelagt. Fra OSK deltok Mathilde Pedersen
og Fredrik Pedersen i StarClass stevner. Begge hevdet seg godt med mye gode erfaringer og bratt
læring underveis. Og som første norske løper kvalifiserte Fredrik seg til Europa-finalen som gikk i
Dresden. Her blant Europas 16 beste løpere i årsklassen ble Fredrik nr. 3 sammenlagt etter 3. plass på
1000m, 6. plass på 500m og 2. plass på 777m. En milepæl for kortbanerekrutteringen i Norge som
sporer til ekstra innsats og tro på egne ferdigheter videre framover. Miljøet gjennomførte flere
klubbløp gjennom sesongen, og ikke minst startet vi opp med det første Oslo Open i kortbane denne
sesongen. Det er ment å bli en årlig foreteelse, og starten var god med internasjonal deltakelse med
tilreisende fra Frankrike.
Toten og Gjøvik:
Klubbene SSK Toten og Gjøvik SK gjennomfører jevnlige treninger i Gjøvik Fjellhall, og klubbene var
en stor bidragsyter med unge lokale løpere under NM i mars.
Stavanger:
Løpere fra Stavanger deltok i år for første gang i NM, og de gjør noe kortbanetrening som ledd i
hurtigløpstreningen. Løperne hadde en svært bratt læringskurve under NM, og vi håper å arrangere
den første skikkelige kortbanekonkurransen i Sørmarka neste sesong.
Det hører for øvrig med til historien at en rekke hurtigløpsmiljøer trener noe kortbane særlig i løpet
av treningsperiodene vår, sommer og høst.
For øvrig deltok 15 norske løpere i Oberstdorf Summer Trophy kortbaneleir sommeren 2018 og det
er påmeldt over 25 løpere denne sommeren. Løpere med familier betaler og organiserer selve turen
selv.
NM 2018 og 2019
NM i kortbane gjennomføres som et stevne uten deltakerbegrensninger. Det er ikke et eget uttak, og
terskelen for å delta er lav. Løperne spenner vidt i alder og prestasjoner og siden konkurransen
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legges til etter at hurtigløpssesongen er avsluttes oppfordres hurtigløpere til å delta og oppleve
rammen og konkurranseformen. I tillegg er utøvere i klassen tilrettelagt er med som egen klasse.
NM 2018 ble arrangert i Bærum Ishall med Asker SK som teknisk arrangør. Stevne var en fantastisk
opplevelse i idrettsglede og mange flotte prestasjoner og tette dueller. Antall deltakere var ny rekord
med 58 deltakere totalt. Konkurransene ble gjennomført etter «all finals» prinsippet som betyr at
alle går like mange løp, hvor det deles opp i A,B,C og D-finaler ettersom man nærmer seg de endelige
finalene.
NM 2019 ble for andre gang arrangert i Gjøvik Fjellhall med SSK Toten og Gjøvik SK som teknisk
arrangør. Stevne ble enda en videreutvikling av NM året før med den fantastiske rammen som Gjøvik
Fjellhall og arrangørklubbene skaper. Det totale antall deltakere var i år på 66 løpere, og
konkurranseformatet var det samme som for 2018 med «all finals». NM ble stadfestet som årets
kortbanehøydepunkt i Norge.
Dommere og funksjonærer
Funksjonærstaben får nye medlemmer for hvert år. Stammen av erfarne funksjonærer blir også
større og vi har en god stab som har gjennomført ISU-opplæring. Som tidligere nevnt er staben fra
Trondheim Kortbaneklubb særdeles viktig, men også Oslo-regionen har etter hvert bygges seg opp
med erfarne folk i nøkkelroller. På isen er det Stein Andersen som er sjef, med Morten Staubo som
ivrig assistent. Stein dømte internasjonalt (EM senior og et StarClass stevne) under 2017/18
sesongen. Men sist sesong ble det kun oppgaver i Norge. Vi må jobbe med å få fram flere dommere
som kan bidra på isen for øvrig.

7.Roller Derby
Norges Roller Derby utvalg har i perioden bestått av:
2017-2018
Signe Lill Sletmoen (til des.2017 )
Karen Winther
Ingrid Ovidie Lydersen Hagerup
Mie Malin Hagen
Vilde Sanderud Kalin

2018-2019
Karen Winther
Ingrid Ovidie Lydersen Hagerup
Mie Malin Hagen
Vilde Sanderud Kalin (til feb.2019 )
Tine Hovelsen (fra feb. 2019)
Roller Derby i Norge har holdt seg stabilt i antall medlemmer de siste par årene. Det er per i dag åtte
registrerte klubber, i Tromsø, Bodø, Andøya, Trondheim, Bergen, Stavanger, Hamar og Oslo. Ny klubb
i Fredrikstad ble etablert i 2018 og det jobbes aktivt med rekrutteringen. De sommer til å søke
opptak hos NSF om kort tid.
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Bergen Roller Derby har hatt en betydelig vekst i denne perioden, i både antall spillere og
funksjonærer, og har som tredje klubb i Norge blitt akseptert som offisielt medlem av det
internasjonale roller derbyforbundet, WFTDA.
Turneringen Fjord Feud ble arrangert i Bergen 2017, 2018 og 2019.
Nidaros roller derby arrangerte Camp Nidaros for 4. gang i 2018 samt en samling med internasjonale
trenere i november 2018. Denne type arrangementer er viktige for å dele kompetanse på tvers av
klubbene, gi inspirasjon til spillerne og styrke norsk roller derby over hele landet.
Oil City Roller Derby i Stavanger arrangerte sin første hjemmeturnering i 2018 og er hovedarrangør
av NM i roller derby under NM-veka i 2019. Roller Derby stiller med fire lag fra klubbene i Trondheim,
Bergen, Stavanger og Oslo.
NSF søkte om midler fra Sparebankstiftelsen og fikk tildelt 1,2mill kr for perioden 2018-2020 til
kompetansehevende tiltak og rekrutteringsformål.
Klubbene har ved hjelp av disse midlene blant annet fått utstyrspakker for å gjøre det mulig for flere
å prøve rulleskøyter og delta på nybegynnerkurs. Midlene er også gått til samlinger samt kurs for
funksjonærer.
Sparebankmidlene benyttes også til å utvikle Trener 1 kurs for roller derby. Arbeidet er godt i gang og
det forventes at de første kursene vil avholdes innen utgangen av 2019. Disse tiltakene utgjør
tilsammen et betydelig løft for kompetanseutviklingen av norsk roller derby.
Oslo Roller Derby har klatret over hundre plasser på rankingen siden 2017. Oslo deltok i den
amerikanske turneringen ECDX i 2018 og er per i dag rangert som nummer 115 internasjonalt. ORD
vant tre av fire kamper på turnering i Quebec, Canada våren 2019.
ORD arrangerer årlig en bredde-cup, The Challenge, som spilles hver vår i Oslo. Her møtes spillere fra
samtlige klubber. Målgruppen er spillere som er nye i sporten, eller som ikke har fast lagplass i sin
klubb. Målet er å gi flere spillere spillerfaring fra kamp, og heve klubbenes spill- og skøytekunnskap.
Arrangementet ble våren 2019 arrangert for 5. gang.
Landslaget har i løpet av styreperioden arrangert uttak og samlinger, og deltok i World Cup i
Manchester, England i 2018. Det norske laget havnet på 20. plass av 38. Landslaget har
representanter fra fire av de norske klubbene i tillegg til tidligere hurtigløper Mari Hemmer fra Ann
Arbor roller derby i USA.
Vi ser at halltilgang og gunstige treningstider har stor betydning for rekruttering og stabilitet i
spillermassen. Rekruttering av yngre spillere og etablering av junior lag er et viktig langsiktig mål for
at norsk roller derby skal vokse og være konkurransedyktig internasjonalt fremover.

8. Teknisk Komite Kunstløp
Teknisk komité kunstløp (TKK) har bestått av følgende personer: Christine Isaksen - tingvalgt leder
Vibeke Morken -tingvalgt personlig varamedlem
TKK har i perioden hatt med seg følgende ressurspersoner:
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DUK:
Espen Røtterud Runås (leder)
Medlemmer:
Hege Mossige
Cathrine Wessel

Teknisk support bedømningsystemet: Sebastian Janisznewski
Generelt
Store deler av kommunikasjonen har foregått på mail og telefon, flere av møtene har vært
gjennomført på Skype for å effektivisere og kostnadsredusere. TK/evt.vara deltok på alle styremøter i
perioden.
Stevneavvikling:
Papirversjonen
Følgende klubber har arrangert stevner i papirversjonen :
2017-2018: OI, FKK, TT, SKK, LKK, SSK, LIL, RKK, IKK, KKK, MKK, BKK og TSK
2018-2019: AKK, TSK; TT, LKK, KKK, SSK, RKK, IKK, LIL, HIL og OSK
Elektronisk versjon
Følgende klubber har arrangert stevner i elektronisk versjon:
2017-2018: SKK, SIL, TSK, HIL, BKK, GKK, FKK, BSK
2018-2019: TSK, OSK, FKK, OI, HIL, SKK, BKK, SIL, GKK, BSK, LIL, AKK
Sebastian Janisznewski har vært teknisk support for NSF for det elektroniske utstyret, sørget for
reparasjoner, drift under alle nasjonale stevner, nødvendige innkjøp, samt oppdatert elementskjema.
Norgescup-finale
I sesongen 2018-2019 innførte vi Norgescupfinale der kun de 8 beste fra hver klasse deltok.
Database for elementskjema.
Databasen har blitt driftet av Sebastian Janisznewski. Vi etablerte nye rutiner for dette ved
sesongstart 2017. Hver klubb er ansvarlig for å sende inn elementskjema for alle klubben løpere. Vi
har fremdeles noen klubber som ikke sender inn elementskjema, men det er betydelig bedret fra
forrige periode.
Musikkdatabase via Min Idrett.
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Ved sesongstart 2018 ble det innført en mediebase for musikk slik at avvikling for arrangør skulle
forbedres. Tidligere ble musikk sendt på epost før hvert stevne. Med denne løsningen laster løperen
opp musikken 1 gang pr.sesong, og arrangør laster den ned før hvert stevne. Musikken som lastes
ned er knyttet til påmeldingen som er gjort i Min Idrett. Løsningen er utviklet i samarbeid med NSF,
Arenics og NIF-IT. Etter noen oppstartsutfordringer har løsningen fungert godt og har forenklet
arbeidet til arrangørklubbene.
Nytt teknisk utstyr
NSF har oppgradert det tekniske utstyret som benyttes under konkurranse i Norge.
Klubboverganger
I sesongen 2017-2018 var det 22 overganger. I sesongen 2017-2018 var det 36 overganger. Totalt 58
overganger, kun 7 av disse ble gjort etter sesong og før 1.juli. Øvrige overganger har blitt
gjennomført på dispensasjon.
Terminliste
Det har vært avviklet 2017-2018: 23, 2018-2019: 24; totalt 47 stevner i perioden (klubbmesterskap
ikke medregnet).
Internasjonale arrangement
Interclub stevne i Trondheim: 09.03.19
Resultatpublisering
Resultater publiseres umiddelbart etter stevneslutt på NSFs nettside. Arrangørveilederen er
oppdatert på dette punktet og de fleste klubber publiserer nå selv uten problemer.
Internasjonal påvirkning
ISU kongressen 2018.
Opprykk dommere, spesialister og kontrollere i perioden 2017-2019
Dommere
Kathrine Larsen - nasjonal dommer nivå 2 (opprykk)
Anna Emilie Hagen - nasjonal dommer nivå 1
Liam Solbjerg - nasjonal dommer nivå 1
Ann-Helen Hammer - nasjonal dommer nivå 1
Yvonne Olstad - nasjonal dommer nivå 1

Teknisk spesialist
Jemima Rasmuss - nasjonal teknisk spesialist nivå 2
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Madeleine Lidholm Torgersen - nasjonal teknisk spesialist nivå 2
Madeleine Eriksen - nasjonal teknisk spesialist nivå 1
Sara Størksen Grøvan - nasjonal teknisk spesialist nivå 1
Stine Nervik Nilsen - nasjonal teknisk spesialist nivå 1
Una Helene Østberg - nasjonal teknisk spesialist nivå 1
l. Representasjon
Norske officials har hatt mange internasjonale oppdrag. De som er markert med kursiv er invitasjoner
fra ISU eller andre nasjoner.
Representasjon sesongen 2017/2018
Tidspunkt

Konkurranse

Hvem

Rolle

6-9/9-2017

JGP Riga, LAT

Lise R. Jensen

Judge

6-9/9-2017

JGP Riga, LAT

Kari-Anne Olsen

Tech. Controller

14-17/9-2017

Lombardia Trophy, ITA

Espen R. Runås

Judge

20-24/9-2017

JGP Minsk, BLR

Mona Adolfsen

Referee

27-30/9-2017

Nebelhorn Trophy, GER

Lise R. Jensen

Tech. Controller

27-30/9-2017

Nebelhorn Trophy, GER

Mona Adolfsen

Judge

4-7/10-2017

JGP Gdansk, POL

Marja Salonen

Judge

20-24/11-2017

Tallinn Trophy, EST

Lise R. Jensen

Tech. Controller

15-21/1-2018

Europamesterskapet, RUS

Hege R. Jensen

Judge

15-21/1-2018

Europamesterskapet, RUS

Kari-Anne Olsen

Judge

26-28/1-2018

Reykjavik Int. Games, ISL

Lise R. Jensen

Tech. Controller

1-4/2-2018

The Nordics, FIN

Hege Mossige

Judge

1-4/2-2018

The Nordics, FIN

Cathrine Hestenes

Tech. Specialist

1-4/2-2018

The Nordics, FIN

Lise R. Jensen

Tech. Controller

8-11/2-2018

Dragon Trophy, SLO

Christine Isaksen

Tech. Specialist

24-25/2-2018

Nordiska Ungdomsspelen, SWE Christine Isaksen

Tech. Specialist

5-11/3-2018

Junior-VM, BUL

Lise R. Jensen

Tech. Controller

5-11/3-2018

Junior-VM, BUL

Mona Adolfsen

Judge

16-18/3-2018

Coupe du Printemps, LUX

Espen R. Runås

Judge
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4-8/4-2018

Egna Spring Trophy, ITA

Christine Isaksen

Tech. Specialist

25-28/6-2018

Coventry Open, GBR

Cathrine Wessel

Tech. Controller

Representasjon sesongen 2018/2019

Tidspunkt

Konkurranse

Hvem

Rolle

22-25/8-2018

JGP Bratislava, SVK

Espen R. Runås

Judge

22-25/8-2018
12-15/9-2018
Controller

JGP Bratislava, SVK
JGP Richmond, CAN

Lise R. Jensen
Kari-Anne Olsen

Tech. Controller
Tech.

5-8/9-2018

JGP Kaunas, LTU

Line Kaldestad

Tech. Specialist

26-29/9-2018

JGP Ostrava, CZE

Mona Adolfsen

Tech. Controller

26-29/9-2018

JGP Ostrava, CZE

Espen R. Runås

Judge

5-7/10-2018

Finlandia Trophy, FIN

Hege R. Jensen

Judge

5-7/10-2018

Finlandia Trophy, FIN

Lise R. Jensen

Referee

19-21/10-2018

Skate America, USA

Lise R. Jensen

Tech. Controller

23-25/11-2018

Warsaw Cup, POL

Mona Adolfsen

Tech. Controller

27/11-2/12-2018

Denkova-Staviski Cup, BUL

Cathrine Wessel

Judge

21-27/1-2019

Europamesterskapet, BLR

Mona Adolfsen

Judge

21-27/1-2019

Europamesterskapet, BLR

Lise R. Jensen

Judge

6-10/2-2019

The Nordics, SWE

Espen R. Runås

Judge

6-10/2-2019

The Nordics, SWE

Christine Isaksen

Tech. Specialist

6-10/2-2019

The Nordics, SWE

Lise R. Jensen

Referee

7-10/2-2019

Dragon Trophy, SLO

Cathrine Hestenes

Tech. Specialist

21-24/2-2019

Challenge Cup, NED

Espen R. Runås

Judge

21-24/2-2019

Challenge Cup, NED

Lise R. Jensen

Tech. Controller

18-24/3-2019

Verdensmesterskapet, JPN

Kari-Anne Olsen

Judge

28-31/3-2019

Egna Spring Trophy, ITA

Espen R. Runås

Judge
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Internasjonale kurs
Frankfurt 2018
Mona Adolfsen (Resertifisering ISU Tech. Controller, seminar +5/-5)
Kari-Anne Olsen (seminar +5/-5)
Christine Isaksen (ISU spesialisteksamen)
Cathrine Hestenes (ISU spesialisteksamen)
Lise Røsto Jensen (invitert moderator nye spesialister)
Manchester 2018
Hege Mossige (resertifisering internasjonal dommer)
Frankfurt 2017
Kari-Anne Olsen (resertifisering ISU Tech. Controller)
Lise Røsto Jensen (resertifisering ISU Tech. Controller)
Line Kaldestad (resertifisering ISU Tech. Specialist)

Nasjonale kurs
-

Det har vært årlige oppdateringskurs for allerede etablerte dommere, kontrollere og
spesialister i september 2017 og 2018.
Dommerkurs for nye høsten 2017: 2 deltakere
Dommerkurs for nye våren 2018: 3 deltakere
Dommerkurs for nye høsten 2018: 7 deltakere
Kurs for nye tekniske spesialister høsten 2017: 7 deltakere
Kurs/workshop for klubbene; data operator og video operator høsten 2018.

9. Teknisk komité hurtigløp
a) Organisering
Organisering Teknisk hurtigløp (TH)
Ansvarlig (leder) TH:
Vara TH:

Marcel Lesche Vanberg
Bjørn Pettersen
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Leder TH har innenfor sitt arbeids- og ansvarsområde knyttet til seg følgende ressursgruppe:
Teknisk komité hurtigløp (TKH):
Roar Eriksen
Erik Øsmundset
Gunnar Lødding
Tone Sørli
Svenn Erik Ødegaard (administrasjonens repr.)

I tillegg har leder TH oppnevnt følgende utvalg/personer innenfor respektive ansvarsområder:

Dommerutvalg hurtigløp (DUH):
Erik Øsmundset (leder)
Gunnar Lødding
Tone Sørli

Statistikkgruppe (SG):
Roar Eriksen (leder)
Trond Eng
Arild Gjerde
Stein Opdahl
Thorleiv Teigen
Georg Wiig

Ressursperson kortbaneløp:
Morten Staubo

Ressurspersoner veteranskøyteløp:
Frode Eidsmo (leder)
John Kessel Solem
Jon Gauslaa
Gerrit Middelkoop

Norges Skøyteforbunds Årbok 2017-2019

42/114

Gruppen har i tillegg opprettet en del lokale kontaktpersoner.

MØTEVIRKSOMHET
TKH har i perioden fra Tinget i juni 2017 avholdt 2 oppsummeringsmøter, et møte foran 2017-18
sesongen og et telefonmøte foran 2018-19 sesongen. Totalt er 68 saker behandlet og protokollført.
Komiteen har videreført fra tidligere sin gode samarbeidsform. I tillegg til de mer formelle møtene
brukes e-post og telefonen flittig, og TKH følger opp sakene ved hjelp av e-post og NSFs hjemmeside.
Av saker som er behandlet i denne perioden, vil TKH fremheve:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Terminlister tilpasset toppidretts aktivitetsplaner/uttakskriterier til internasjonal
representasjon og til internasjonalt terminfestede konkurranser.
Justering av Norgescup-reglementet.
Justering av regler for våre norske mesterskap og landsmesterskap, herunder håndtering av
ny struktur for NM etter Tinget 2017.
Justering av Spesielle bestemmelser.
Søknader/henvendelser om dispensasjon for løpsdeltakelse.
Forslag til ISU-kongressen og til Europeisk Hurtigløpskonferanse.
Oversettelse av ISUs oppdaterte hurtigløpsreglement.
Oppdateringer av diverse bestemmelser og regler.
Sette opp rankinglister foran NC og mesterskap, samt ta ut løpere til stevner der man må
kvalifisere seg.
Holde kurs for nye overdommere og startere, samt holde våre autoriserte oppdatert.
Ta ut TDer, overdommere og startere til mesterskap og norgescup.
Arrangør av det internasjonale starterkurset i oktober 2017.
Avholdt streamingseminar for arrangører under sommerisen 2018.
Vurdert mulige alternativer for dataprogram for påmelding, resultater etc for blant annet
norgescupen.

Måloppnåelse
TKH har i det alt vesentlige nådd målsetningen i strategi- og handlingsplanen. Gjennomføring av
planene om nasjonal opplæring er mangelfull med liten oppslutning i kretser/klubber. Se for øvrig
beretningen fra DUH nedenfor.
Leder TH var en av forbundets representanter ved ISU-kongressen i Sevilla, Spania 2018, og TKH har
deltatt på Europeisk Hurtigløpskonferanse i Innsbruck, Østerrike 2018 og Amsterdam, Nederland 2019
(Marcel Lesche Vanberg og Svenn Erik Ødegaard).

b) Dommerutvalg hurtigløp (DUH)
Utvalget har i perioden bestått av:
Leder:

Erik Øsmundset

Medlemmer:

Gunnar Lødding
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Tone Sørli
TKH oppnevnte for perioden et utvalg på tre personer. I løpet av perioden er det avholdt to årlige
oppsummeringsmøter sammen med TKH i mars/april og ett oppstartsmøte i september 2017. I tillegg er
e-post og telefon benyttet flittig i utvalgets arbeid, og medlemmene har også møttes i forbindelse med
kurs og stevner.
Kontakt med kretsene
DUH samarbeider med kretsenes autorisasjonsråd og arrangerer kurs i samarbeid med disse.
Autorisasjonsrådene sender etter hver sesong innstilling til DUH på overdommere og startere for neste
sesong. Dette systemet fungerer godt, men er avhengig av at autorisasjonsrådene fungerer og har god
kontakt med klubbene i sin krets. Det er kretser som i perioden ikke har hatt fungerende autorisasjonsråd.
Dette er påpekt fra DUH.
Rekruttering
Det trengs fortsatt fornying på OD og ST-siden, og klubber og kretser er utfordret til å skaffe kandidater.
I perioden er det avholdt to OD kurs, i Tønsberg og på Hamar. Det har ikke lykkes å avholde starterkurs i
perioden. Forsøk med å invitere til kurs under sommerisen på Hamar har ikke vært vellykket.
Rapportering
DUH har gjennom rapportskjemaene som overdommere og teknisk delegerte sender inn, god oversikt
over overdommeres og starteres aktivitet i de stevnene de er oppnevnt av DUH. Mange av de samme
OD-er er også flinke til å sende inn rapporter til DUH/TKH fra andre løp. DUH er avhengig av at kretsene
holder oversikt over aktiviteten lokalt og trekker fram kandidater som kan være aktuelle for å komme
inn i DUHs system for OD og ST-ere. TD-ene vurderer også arrangørene og gir TKH god oversikt over
arrangørers kompetanse. Etter sesongslutt vurderer DUH lista over OD/ST og setter opp lista for nivå 13 for neste sesong.

Bruk av overdommere og startere
DUH i samarbeid med TKH foretar alle oppnevninger av TD/OD/ST til NM, landskamper og norgescup.
Etter vår vurdering et system som fungerer godt. Dette gir DUH mulighet til å gi OD/ST mer utfordrende
oppgaver og verdifull erfaring enn kun å være i egen krets, på kjent bane.
Internasjonalt
TKH/DUH har god kontakt med ISUs tekniske komité ved sine ISU-overdommere og ISU-startere som
møter medlemmene i teknisk komité på oppdrag gjennom hele vinteren. Sesongen 2017-18 hadde Norge
tre ISU-overdommere: Bjørn Pettersen, Roar Eriksen og Roald Farestveit. I sesongen 2018-19 hadde Norge
også tre ISU-overdommere: Roar Eriksen, Roald Farestveit og Jens Vasaasen.
Norge hadde i 2017-18 tre ISU-startere: John Magne Eliassen, Ole Hermann Sørli og Tom Johansson. I
sesongen 2018-19 hadde Norge to ISU-startere, nemlig Ole Hermann Sørli og Tom Johansson. Norge
hadde i tillegg på ISUs liste for sesongen 2018-19 23 internasjonale overdommere og 13 internasjonale
startere.
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ISU arrangerer kurs for ISU-overdommere og ISU-startere. Høsten 2018 var Roar Eriksen, Roald Farestveit,
Jens Vasaasen og Gunnar Lødding på kurs for ISU-overdommere i Roma.
Våre ISU-startere, John Magne Eliassen, Ole Hermann Sørli og Tom Johansson samt Tone Sørli og Arnt Åge
Grande var på ISU-kurs i Vikingskipet på Hamar høsten 2017.
DUH/TKH signaliserer overfor ISU at vi har flere dyktige OD/ST, noe som har resultert i at noen på nivå 2
har fått oppgaver i World Cup og Junior World Cup. ISUs tekniske komité betrakter deltakelse på deres
kurs som obligatorisk, og det er viktig at Norges fremste OD/ST deltar.
Kurs/utdanning nasjonalt
DUH tar sikte på å avholde minst en samling for OD/ST på nivå 1-3 hvert år. Disse ledes av DUH i samarbeid
med våre ISU-overdommere og startere. Følgende samlinger er avholdt:
September 2017: Oppfriskingskurs OD – Gardermoen med 30 deltakere.
November 2017: Oppfølgingskurs ST – Geithus med 13 deltakere.
Oktober 2018: Oppfriskingskurs OD – Gardermoen med 35 deltakere.
Oktober 2018: Oppfriskingskurs ST – Hamar med 13 deltakere.

Følgende kurs for nye OD/ST er avholdt:
Oktober 2017 – OD-kurs i Tønsberg – 5 deltakere
Desember 2018 – OD-kurs Hamar – 5 deltakere
DUH oppdaterer løpende sine kompendier til OD- og ST-kursene. Kompendium til dommer-/tidtakerkurs
som kretsene kan bruke er også tilgjengelig.

Diverse
DUH er TKHs faglige utvalg i regelsaker og besvarer spørsmål fra OD/ST og fra arrangører. Samarbeidet
med OD/ST/TD og TKH har vært utmerket og DUH ser det som svært viktig å holde årlige
oppfølgingskurser for disse.
Autorisasjoner 2017-19:
Startere: Eivind Røvde Solberg og Jan Roger Hvammen
Overdommere: Egil Kvinge, Håvard Danielsen, Geir Semb, Dag Even Alsaker, Robert Nakken, Anna Emilie
Ervik, Ida Høiby, Anne Mette Mauseth, Roger Hagen og Bjørn Terje Andersen
Internasjonale oppgaver:
Bjørn Pettersen:

Ass. OD menn WC2 Stavanger, NOR, nov. 2017.
Ass. OD menn VM allround Amsterdam, NED, mars 2018.

Norges Skøyteforbunds Årbok 2017-2019

45/114

Roar Eriksen:

OD WC jr. Inzell, GER, nov. 2017.
Ass. OD menn WC4 Salt Lake City, USA, des. 2017.
Ass. OD kvinner VM junior Salt Lake City, USA, mars 2018.
Ass. OD kvinner WC3 Tomaszow, POL, des 2018.
OD kvinner WC2 junior Helsinki, FIN, januar 2019.
Ass. OD menn VM junior Baselga de Pine, ITA, feb 2019.

Roald Farestveit:

Ass. OD kvinner WC1 Heerenveen, NED, nov. 2017.
OD menn WC1 junior Tomaszow, POL, nov. 2018.
Ass. OD kvinner EM Collalbo, ITA, jan. 2019.

Jens Vasaasen

Ass. OD kvinner WC5 Hamar, NOR, feb. 2019.
Ass. OD menn VM sprint Heerenveen, NED, feb. 2019.

Jenny Ervik

Ass. OD menn WC5 Erfurt, GER, jan. 2018.

(fra HIL, repr. Finland)

Ass. OD kvinner WC2 junior Helsinki, FIN, 2019.

John M. Eliassen:

ST kvinner WC2 Stavanger, NOR, nov 2017.
ST menn VM allround Amsterdam, NED, mars 2019.

Ole Hermann Sørli:

ST menn WC5 Erfurt, GER, jan. 2018.
ST menn OL PyeongChang, KOR, feb. 2018.
ST menn WC4 Heerenveen, NED, des 2018.
ST kvinner VM enkelt Inzell, GER, feb. 2019.

Tom V. Johansson:

ST B-div. WC1 Heerenveen, NED, nov. 2017.
ST EM Collalbo, ITA, jan. 2019.
ST WC3 junior Baselga de Pine, ITA, feb. 2019.

Tone Sørli:

ST WC1 junior Tomaszow, POL, nov. 2018.

Tron Espeli:

TD OL PyeongChang, KOR, feb. 2018.

Øystein Haugen

TD WC2 Tomakomai, JAP, nov. 2018.
TD WC2 junior Helsinki, FIN, 2019.
TD WC finale Salt Lake City, USA, mars 2019.
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TD, OD og ST ved NM og landskamper 2017-18

27.-29.10.2017. NM enkeltdistanser, Sørmarka, Stavanger. Arr.: Stavanger/Sandnes SK
TD:

Erik Øsmundset

OD menn:

Roald Farestveit

OD kvinner:

Bjørn Pettersen

Ass. OD menn: Knut Carlsen
Ass. OD kvinner:

Odd Magnor Mellemstrand

ST:

John Magne Eliassen og Tom Johansson

6.-7.1.2018. NM veteraner, Furumo, Geithus. Arr.: Geithus IL
OD menn:

Vidar Skaar

OD kvinner:

Gunnar Knutsen

Ass. kv. og m.: Ass for hverandre
ST:

Ulf Inge Vien og Ferdinand Verheyleweghen

13.-14.1.2018. NM allround, Jevnaker. Arr.: Jevnaker IF
TD:

Knut Ludahl

OD menn:

Roar Eriksen

OD kvinner:

Knut Arthur Olsen

Ass. OD kv. og m.:

Trond Kristensen

ST:

Ole Hermann Sørli og Inge Ramskjær

10.-11.2 2018. NM allround junior, Risenga, Asker. Arr.: Asker SK
TD:

Bjørn Pettersen

OD menn:

Jan Benny Nyborg

OD kvinner:

Emil Dahl
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Ass. OD kv. og m.:

Asgeir Mamen

ST:

Ari Børde Krøyer og Torbjørn Sørli

16.-18.2.2018. LM gutter og jenter, Valle Hovin, Oslo Arr.: Aktiv SK
TD:

Knut Arthur Olsen

OD menn:

Roar Eriksen

Ass. OD menn: Ivar Øsmundset
OD kvinner:

Jens Vasaasen

Ass. OD kvinner:

Trond Kristensen

ST:

Tom Johansson, Marcel Vanberg og Ari Børde Krøyer

24.-25.3.2018. NM sprint senior og junior, Fosenhallen, Bjugn Arr.: Bjugn Ørland SK
TD:

Olav Bakkestuen

OD senior:

Rune Wulvik

OD junior:

Are Strickert

Ass. OD sen. og jun.:

Einar Holstad

ST senior:

Arnt Åge Grande

ST junior:

Hege Nerstad Gundersen

TD, OD og ST ved NM og landskamper 2018-19
2.-4.11.2018 NM enkeltdistanser Vikingskipet, Hamar. Arr.: Hamar IL
TD:

Erik Øsmundset

OD menn:

Roar Eriksen

OD kvinner:

Gunnar Lødding

Ass. OD kv. og m.:

Jan Benny Nyborg

ST:

Tone Sørli og Arnt Åge Grande

29.-30.12.2018. NM sprint senior og junior Glitre stadion. Arr.: Gol IL
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TD:

Knut Ludahl

OD senior:

Roar Eriksen

OD junior:

Jens Vasaasen

Ass. OD sen. og jun.:

Emil Dahl

ST senior:

Ole Hermann Sørli

ST junior:

Terje Stokken

29.-30.12.2018. NM allround senior Arendal. Arr.: Arendal SK
TD:

Erik Julsrud

OD menn:

Roald Farestveit

OD kvinner:

Gunnar Lødding

Ass. OD kv. og m.:

Knut B. Carlsen

ST:

Ari Børde Krøyer og Inge Ramskjær

12.-13. Januar 2019. NM allround junior Vikingskipet. Arr.: Nord Odal IL
TD:

Erik Øsmundset

OD menn:

Jan Benny Nyborg

OD kvinner:

Jenny Ervik

Ass. OD kv. og m.:

Eivind Røvde Solberg

ST:

Inge Ramskjær og Ulf Inge Vien

19.-20.01.2019 15. single distances/NM veteraner Vikingskipet. Arr.: Oslo Speedskaters
OD menn:

Vidar Skaar

OD kvinner:

Ole Dahl

Ass. OD kv. og m.:

Wouter Boldingh

ST:

Tom Vidar Johansson og Bjørn Arve Rue

15.-16.02.2019. LM Sørmarka, Stavanger. Arr.: Stavanger Sandnes SK
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TD:

Marcel Vanberg

OD menn:

Roald Farestveit

Ass. OD menn: Knut B. Carlsen
OD kvinner:

Heidi Støen

Ass. OD kvinner:

Odd Magnor Mellemstrand

ST:

Sigurd Fredriksen, Bjørgulf Fjermestad og Hege Nerstad Gundersen

23.-24.02.2019. Ungdomslandskamp Vikingskipet, Hamar. Arr.: Hedmark Skøytekrets
TD:

Knut Arthur Olsen

OD menn:

Eivind Røvde Solberg

OD kvinner:

Jenny Ervik

Ass. OD kv. og m.:

Torbjørn Sæther

ST:

John Magne Eliassen og Ulf Inge Vien

22.-24.03.2019. VM allround veteraner Fosenhallen, Bjugn. Arr.: Bjugn Ørland SK
OD menn:

Rune Wulvik

OD kvinner:

Are Strickert

Ass. OD kv. og m.:

Vidar Skaar

ST:

Hege Nerstad Gundersen og Marcel Vanberg

c)Terminlistearbeid og norgescup

Terminlistearbeid
Svenn Erik Ødegaard har i denne perioden hatt ansvaret for å sette opp terminlisteforslag. Forslag og
endringer blir behandlet løpende av TKH via e-post og på fellesmøter. Ved Ting og Ledermøte blir det
orientert og diskutert oppsettet slik det ser ut til da.
Terminlistearbeidet blir stadig mer komplisert, og kan betraktes som en prosess som starter i mars og
først får sin endelige utforming i september/oktober. Følgende viktige rammebetingelser må være
avklart før den endelige lista kan fastsettes:
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-

Det internasjonale mesterskapsprogrammet
World Cup-terminlista
Forbundsgruppas samlingsplan
Junior World Cup-terminlista
Isperioder i Hamar, Bjugn og Stavanger, tilpasning til andre arrangementer i disse arenaene
Andre internasjonale begivenheter, som landskamper, Vikingfinalen, etc.

Terminlisteutkastene blir lagt ut på forbundets nettsider og oppdateres fortløpende etter innspill fra
klubber og kretser. Terminlistearbeidet krever samarbeid og koordinering med flere parter, blant
annet ISU, andre nasjonale skøyteforbund, landslagsledelsen, HOA og våre trofaste stevnearrangører.
Terminlisteansvarlig har etter beste evne forsøkt å involvere de ulike parter i terminlisteprosessen så
tidlig som mulig, slik at problemer av ulik art kan bli identifisert tidligst mulig i prosessen.

Terminlistearbeidet er en temmelig komplisert prosess hvor man skal forsøke å ta hensyn til en rekke
ulike faktorer. Terminlisteansvarlig ber derfor om forståelse for at det ikke alltid er mulig å etterkomme
alle forslag og ønsker fra organisasjonen med hensyn til stevnedatoer.

Ifølge forbundets regelverk skal det arrangeres 4 nasjonale mesterskap samt Lands- og
Veteranmesterskap i hver sesong. Vi har klart å skaffe arrangører til alle mesterskapene, og det er
verdt å poengtere at innføringen av ressursgruppa for veteraner har ført til at det har blitt enklere å
sette opp Veteranmesterskap hvert år.

Felles for Norges Cup 2017-18 og 2018-19
Norgescup hurtigløp (NC) er en serie internasjonale konkurranser for klassene Kvinner og Menn Senior
og Junior. Norges Cupen er det viktigste konkurransetilbudet til norske løpere som ikke representerer
Norge utenlands, og har i perioden også hatt deltakere fra Sverige, Finland, Danmark, Nederland,
Belgia og Latvia.
Kvinner senior/junior og menn senior/ junior konkurrerer sammen på hver distanse, og siden sesongen
2016-17 er parsammensetningen basert på ranking etter sesongbesteresultat på hver distanse, slik
jevnbyrdige løpere konkurrerer mot hverandre uavhengig av alder. Resultatlister med NC poeng
utarbeides separat for hver av de fire klassene.
NC poeng tildeles for plasseringer på hver distanse i enkeltdistansestevner eller for plassering basert
på poengsum i allround eller sprint for sammenlagtstevner. Doble NC poeng deles ut for stevner
utendørs, i kald hall (Bjugn og Kristiansund) og i finalen.
Premier i hvert stevne fordeles etter en premiestige basert på antall deltakere pr. klasse og distanse.
Sluttpremiering for sesongen utdeles pr. klasse etter totalt oppnådde NC poeng. Et bidrag på 80.000
kroner fra NSF fordeles på de tre beste i de fire klassene, og et øremerket beløp på kr. 25,- i
startkontingent pr. distanse fordeles på plasseringene fra nummer fire og nedover.
DUH oppnevner overdommere og startere og en teknisk delegert fra NSF, og ranking-ansvarlig, p.t.
NSF hurtigløpskoordinator, har ansvaret for gjennomgang av deltakerlister, dispensasjoner og
utarbeiding av rankinglister.
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Arbeidsgruppe for bedre NC
Skøytetinget 2017 vedtok ved behandlingen av forslag nr. 4 fra Asker Skøyteklubb, “Økonomi i
Norgescup hurtigløp", at det skulle etableres en arbeidsgruppe for finne tiltak for å gjøre NC mer
attraktiv for løpere og arrangører. Arbeidsgruppen besto av:

-

Representant for løperne: Anne Gulbrandsen, Eidsvold TF
Representant for trenerne: Anne Gerben Wind, Bjugn Ørland SK
Representant for en arrangørklubb ved en innendørsbane, Bjørn Terje Andersen,
Hamar IL
Representant for en arrangørklubb ved en utendørsbane, Pieter Paul Furnée, Asker SK
Leder TKH, styrerepresentant TH, Marcel Vanberg
Vara TH, NC-ansvarlig, Bjørn Pettersen
NSF Hurtigløpskoordinator og terminlisteansvarlig Svenn Erik Ødegård.

Arbeidsgruppen tok med seg arbeidet og forslagene fra arrangørsiden for økonomisk bærekraftige NC
stevner fra tiden omkring ledermøtet 2016 og utover. Det ble også lagt vekt på spørreundersøkelser
blant løpere, ledere og trenere, som ble gjennomført etter sesongene 2016 og 2017, og en
undersøkelse Anne Gulbrandsen utførte blant løperne under gruppens arbeid.
Følgende konklusjoner ble trukket og tatt hensyn til i NC reglene foran sesongen 2017-18:

Det var nødvendig å øke startkontingenten for å styrke arrangørenes økonomi. Satsen
ble satt til 300 kroner pr distanse for alle NC stevner, inne og ute, inkludert bidraget til sluttpremiepotten på 25 kroner pr. distanse. Gammel sats var kr. 150 ute og kr. 225 inne pluss
sluttpremiebidrag, og forrige regulering var en økning på hhv. kr. 20 og 25 foran sesongen
2015-16.
Premiepengene i enkeltstevnene og bidraget fra NSFs budsjett til sluttpremiene for NC
sammenlagt ble beholdt uendret.
Det ble åpnet for at arrangørene av NC stevner kan kombinere disse med løp for
aldersbestemte klasser.
NC beholdes som en sammenlagt, individuell konkurranse, der en kan samle NC poeng
på alle distanser, derfor ønskes en balanse mellom korte og lange distanser.
Siden NC er viktig for uttak til representasjon og mesterskap er spillerommet for
endringer i NC programmet begrenset.

Norges Cup 2017-18
Det ble arrangert fem NC innendørs, tre i Hamar/Vikingskipet og to i Stavanger/Sørmarka Arena, og
tre utendørs stevner på Geithus/Furumo, Asker/Risenga og Bergen/Slåtthaug. På Geithus og i Asker
ble NC kombinert med stevner for aldersbestemte klasser, og NC-finalen i Stavanger ble kombinert
med Rekordløpet for alle klasser. Etter vedtak på skøytetinget 2017 ble 100 meter som alternativ til
500 meter prøvd ut i tre stevner. Fellesstart ble arrangert i to stevner, denne sesongen med separate
heat for junior med ti runder som for junior World Cup, mens World Cup formatet med 16 runder ble
beholdt for senior. Det ble arrangert to sammenlagtkonkurranser i sprint og allround, allround med en
liten/stor og en mini/liten firkamp for hhv. kvinner og menn.
Deltakelsen ble bedre enn de to foregående sesongene, med totalt beregnet 714 påmeldte og 2561
starter og en liten økning i fellesstart. Stevnene med kombinert NC og aldersbestemte klasser i Asker
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og på Geithus ble bedømt som vellykkede, mens kombinasjonen finale/ rekordløp i Stavanger ble for
omfattende og det gikk ut over begge løpene.

Norges Cup 2018-19
Det ble arrangert fire NC innendørs, to i Hamar og to i Stavanger, to ute i Asker og på Geithus, ett
stevne i Bjugn/Fosenhallen og ett stevne i den nye Arena Nordvest i Kristiansund. Hovedtrekkene fra
forrige sesong ble beholdt med NC kombinert med aldersbestemte løp i Asker/Geithus, mens NC
finalen i Stavanger ble arrangert uka før rekordløpet. Det var bare ett sammenlagtstevne i sesongen.
500 meter ble tatt inn igjen for 100 meter etter evaluering framlagt på ledermøtet 2018. Fellesstart
ble beholdt, men med likt antall runder, juniorformatet over ti runder, i alle klasser for lettere å kunne
kombinere klasser ved lav deltakelse.
Den totale deltakelsen gikk ned igjen etter 2018 sesongen, med beregnet 536 deltakere og 1770
starter.
Deltakelsen i fellesstart gikk ned, og det vurderes om minimums deltakelse på ti løpere pr. klasse for
neste sesong.

Utvikling av deltakelsen sesongene 2016 til 2019
Deltakelsen beregnet basert på påmeldingslister og resultatlister de fire siste sesongene er gitt i Tabell
1 og Tabell 2 nedenfor. Det er svingninger i deltakelsen fra sesong til sesong, men tallene antyder at
trenden er negativ for kvinner senior og menn junior, men positiv for kvinner junior.

Tabell 1 Antall starter pr sesong, pr. klasse og totalt
Starter
SESONG

KJ

KS

MJ

MS

SUM

2015-16

422

381

761

641

2205

2016-17

362

379

568

571

1880

2017-18

534

331

947

749

2561

2018-19

394

176

547

653

1770

Tabell 2 Antall deltakere pr. sesong, pr. klasse og totalt
Deltakere
SESONG

KJ

KS

MJ

MS

SUM

2015-16

111

110

224

205

650

2016-17

98

86

177

166

527
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2017-18

146

95

251

222

714

2018-19

118

55

160

203

536

d) Uttak til NM/LM og dispensasjoner

Uttak til NM/LM
Ansvaret for uttaket til de enkelte NM/LM har vært underlagt hurtigløpskoordinator Svenn Erik
Ødegaard. Han har rådført seg med Roar Eriksen og Trond Eng. Uttakene er foretatt i henhold til
prosedyrer vedtatt på Skøytetinget (Gol) 2015, samt i våre Spesielle bestemmelser. Uttakene ble
umiddelbart offentliggjort på forbundets hjemmesider. Strykningene ble meldt direkte til Svenn Erik
Ødegaard som videreformidlet disse til arrangør og aktuelle overdommere. Fra og med 2016 har det
har blitt flere deltakere på NM. Til tross for at antallet har økt, har uttaksansvarlig forsøkt hvor det er
praktisk mulig å sette strek der hvor det er et naturlig skille. Når det gjelder uttak av svært unge utøvere
til Senior- eller Junior-NM, er klubber/trenere kontaktet for å høre deres mening før endelig uttak.
Uttaksansvarlig har etter beste evne besvart en del henvendelser fra ledere og løpere i forbindelse
med spørsmål om uttak.

Dispensasjoner
Svenn Erik Ødegaard har hatt ansvar for behandling av dispensasjonssøknader for deltakelse i
norgescupstevner. Man har man fulgt tidskravene som er stilt for 1. års junior B og Junior C løpere med
tanke på deltakelse i Norges Cup.
Svenn Erik Ødegaard har også hatt ansvaret for å behandle søknader om start i utlandet for norske
løpere. Dette har fungert greit. Mange klubber er meget flinke til å melde fra, mens noen er ikke så
flinke. Vi henstiller til klubbene om å være flinkere til å melde fra om deltakelse av sine løpere i
utenlandske løp.

e) Norske rekorder/bestenoteringer
Roar Eriksen har i perioden vært TKHs saksbehandler vedr. nye norske rekorder. Rekordene er blitt
godkjent av TKH når formalia er i orden i henhold til NSFs Spesielle bestemmelser. I tillegg har listene
over forskjellige norske bestenoteringer (det vil si øvelser/klasser som har uoffisiell status) blitt
ajourført etter endt sesong.
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Det har i løpet av sesongene 2017/18 og 2018/19 blitt godkjent totalt 32 nye norske rekorder.
Rekordene fordeler seg slik:

Kvinner, senior

4

Hege Bøkko (2), lagsprint - Gulbrandsen, Bøkko, Njåtun (1) og Ripsrud,
Bøkko, Njåtun (1)

Menn, senior

14

Håvard Holmefjord Lorentzen (6), Sverre Lunde Pedersen (4),
lagtempo - Bøkko, Nilsen, Pedersen (1) og lagsprint - Magnussen,
Rukke, Lorentzen (3)

Kvinner, junior

8

Ragne Wiklund (4), Ane By Farstad (1), Julie Nistad Samsonsen (1) og
lagsprint - Samsonsen, Farstad, Wiklund (2)

Menn, junior

6

Allan Dahl Johansson (5) og lagtempo - Eriksen, Engebråten,
Johansson (1)

Bestenoteringene er uoffisielle, men vi nevner likevel at det er satt 25 bestenoteringer i
veteranklassene i samme periode (12 for kvinner, og 13 for menn).

Komplett liste over samtlige nye rekorder/bestenoteringer i tingperioden 2017-2019, samt gjeldende
norske rekorder og bestenoteringer pr. 1.7.2019 finnes i resultat-/rekord-delen i årboka.

f) NSFs Statistikkgruppe
NSFs Statistikkgruppe (SG) har i perioden 2017-2019 bestått av:

Leder:

Roar Eriksen

Medlemmer:

Trond Eng
Arild Gjerde
Stein Opdahl
Thorleiv Teigen
Georg Wiig.

SG er direkte underlagt Teknisk Hurtigløp (TH), og har hatt følgende arbeidsoppgaver:
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- Å bistå TKH med statistikk/info ved uttak til NM/LM, og der det ellers er ønskelig.
- Å bistå redaktøren av NSF-weben med kontinuerlig oppdatert statistikk og annen info.
- Å bistå klubber/kretser med statistikk/info ved mesterskap og ellers etter ønske.
- Å bistå ved utgivelsen av «Skøytekalenderen» (Norgesstatistikk for alle klasser pr. sesong).

Resultater
Innrapportering av resultater fra klubbene er vesentlig for at SG kan utføre sine oppgaver. De fleste
klubbene er etter hvert flinke til å sende resultater fra løp til resultater@n-s-f.no. Ønsket er at
resultater fra alle typer løp inkludert klubbløp sendes hit. Klubber som ikke allerede har innarbeidet
dette som praksis oppfordres herved til å gjøre det. Enkelte av SGs medlemmer bruker i dag en del tid
på innhenting av resultater ved å følge med på klubbers hjemmesider og direkte kontakt med
klubbansvarlige.

Statistikk / informasjon
SG har bistått med underlag i forbindelse med uttak til nasjonale mesterskap og landskamper. Svenn
Erik Ødegård har levert grunnlag for rankinglister til Norges Cup og nasjonale mesterskap. Roar Eriksen
har kvalitetssikret disse. Medlemmer av SG har også bistått med utarbeidelse av lokale statistikker
(krets/klubb). Sesongstatistikker blir oppdatert jevnlig og lagt ut på NSF-weben. Etter hver sesong blir
også diverse nasjonale og internasjonale statistikker ajourført og lagt ut her.

Skøytekalenderen 2018 og 2019
SG-medlemmene har sammen med statistikkorganisasjonen WSSSA-Norge vært medvirkende til at
denne ettertraktede publikasjonen er blitt realitet begge sesonger. Vi takker for interessen blant våre
lesere som gjør oss sikre på at denne publikasjonen dekker et reelt behov i skøyte-Norge.
Årets utgave, den 44., ble klar i løpet av april. Dette ikke minst takket være et nært samarbeid mellom
WSSSA-Norge og vår danske dataekspert Preben G. Petersen.

10. Bredde og Skøyteglede
Sesongen 2017/2018 og 2018/2019
Breddeutvalgets sammensetning
•
•
•
•

Nils Harald Brattgjerd – styremedlem NSF, medlem av anleggsutvalget og leder av
breddeutvalget
Kari Amble – styremedlem NSF, leder av kommunikasjonsutvalget
Signe Slettmoen – vara styremedlem NSF, deltok deler av perioden
Halvo Lauvstad – generalsekretær NSF
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Leder av breddeutvalget har i tillegg hatt godt samarbeid med administrasjonen om planlegging og
gjennomføring av aktiviteter og tiltak.
Breddeutvalgets mandat for perioden - videreføre, videreutvikle og synliggjøre godt breddearbeid sammen om utfordringer og løsninger
Breddeutvalget skal understøtte og videreføre gode, eksisterende breddetiltak for økt aktivitet og
bedre tilgang til skøyteidrettene.mm
Breddeutvalget skal bidra til å få gode analyser for å jobbe målrettet og aktivt med tiltak som gir økt
antall aktiviteter og utøvere i yngre årsklasser. Det er en ambisjon å utvikle oversikter over
motivasjons-, prestasjons- og frafallsfaktorer for alle alderstrinn i alle grener - samt egnede,
grenspesifikke mål og tiltak med målindikatorer basert på dette.
Breddeutvalget skal legge til rette for muligheter og arenaer for å støtte, synliggjøre, stimulere og
spre eksempler på godt og inspirerende breddearbeid for og mellom aktører i alle grener på både
forbunds-, krets- og klubbnivå.
Utviklingstrekk - og grunnleggende spørsmål i breddearbeidet
Behovet for god / styrket rekruttering og bredde i våre grener er godt dokumentert - og risikoen ved
å ikke lykkes i å skape økt aktivitet og flere deltakere i yngre årsklasser er innlysende.
Selv om dette utfordringsbilde står klart for skøyteidrettene - så kan det i breddearbeidet være grunn
for å stille følgende spørsmål:
Hvorfor skal barn og unge i dag velge å bruke fritiden sin i skøyteaktivitet i mangfoldet av
alternative tilbud?
Hvordan kommuniserer vi disse grunnene godt til barn og unge og foreldre, slik at våre tilbud står
fram som attraktive, aktuelle og inspirerende?
Breddeutvalgets tilnærming
God involvering og kontakt med nøkkelaktører
Videreføre, videreutvikle, synliggjøre og spre god og inspirerende praksis
Positiv, realistisk, målrettet, engasjert og vennlig
Målrettet, treffsikkert og solid – god analyse og arbeid med barrierer og suksessfaktorer som
grunnlag for planlegging og gjennomføring av tiltak
Kontakt og engasjement – gode møteplasser og bruk av web-løsninger og sosiale medier der
klubber og lag kan utveksle erfaringer og kompetanse
Nysgjerrig på god ressursbruk og felles løsninger på tvers av klubber og grener
Tett kobling til arbeid i anleggs- og Kommunikasjonsutvalg – samt eksisterende tilskuddsordninger
Sammen om utfordringer og løsninger
Generelt om bredde, aktivitet og gode og utviklende klubbmiljøer
Breddearbeid er et begrep med mange ulike dimensjoner og forutsetninger - og må ses i nær
sammenheng med øvrige faktorer som øker tilgang og tilhørighet til idrettsaktivitet. Begrepet
avgrenses enklest ved å si toppidrett retter seg mot utøvere på internasjonalt nivå - og breddearbeid
mot resten av utøvere.
Innen våre grener er det et stort spenn når det kommer til hvordan breddebegrepet kan forstås og
operasjonaliseres. Skøytegrenene spenner fra uformelle, uorganiserte aktiviteter med trivselsog helseforebyggende formål til spesialiserte og organiserte aktiviteter med klare prestasjonsmål,
fra yngre løpere via topputøvere til mosjonister og veteraner, fra individuelle grener til lagidretter,
fra tradisjonelle grener med lange tradisjoner til nyere grener som skal etablere seg mot nye
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utøvergrupper. I de senere år ser vi også økt aktivitet i grupper med særskilte behov for
tilrettelegging og integrering.
I en vid definisjon er breddetiltak å forstå som alle tiltak som bidrar til at flest mulig deltar i idretten
lengst mulig for gjennom dette å bli best mulig.
God bredde er vesentlig for toppidretten - og toppidretten er også vesentlig for bredden. Trivsels- og
mosjonstiltak kan ha gode overføringsverdier til både bredde og topp - og grenene kan ha uutnyttede
merverdier i gjensidig samarbeid på tvers.
Alle utøvere utvikler sin skøytesatsing i en sammenheng. Andre utøvere, foreldre, trenere, ledere,
funksjonærer og frivillige er alle viktige nøkkelpersoner og sentrale bidragsytere. Breddearbeid kan
også inkludere tiltak som øker deltakelse, engasjement, påfyll, kompetanseutvikling og fellesskap
også for disse – noe som er viktig for klubbens utvikling – og for å styrke utøvernes motivasjons- og
prestasjonsfaktorer og redusere frafallfaktorene.
Analyse: Motivasjons-, prestasjons- og frafallsfaktorer for utøvere på ulike alders- og
ferdighetstrinn i de ulike grenene - og hvilke tiltak viser lovende resultater?
Breddeutvalget er ooptatt av å få fram gode analyser av hvilke faktorer som motiverer til
deltakelse, til prestasjoner og til frafall (motivasjons-, prestasjons- og frafallsfaktorer) på ulikt alder
og nivå innenfor de ulike grenene.
Like viktig som beskrivelsen av disse faktorene (som i stor grad vil være kjente for mange) - er det
å få beskrivelser fra aktører som har hatt gode intervensjoner og fått gode resultater med sin
jobbing knyttet til dette. Her er det kommet innspill til frafallsfaktorer for yngre løpere som
breddeutvalget vil ta med i videre vurdering av hensiktsmessige tiltak.
NSF ved breddeutvalget og administrasjonen I samarbeid med universitetet I Stavanger
mastergradsprosjekt knyttet blant NC-deltakere i hurtigløp sesongen 2017/18.

Oppsummerte tiltak for økt bredde og skøyteglede i perioden
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NSFs breddeutvalg og administrasjon har jobbet både med å støtte opp om og videreføre godt
etablerte - samt iverksett og følge opp av nye - tiltak for legge til rette for økt aktivitet og skøyteglede
i alle våre grener.
Videreføring av eksisterende bredde- og aktivitetstiltak
Profilering av Jenteløftet og Gutteløftet hurtigløp som viktig sportslig og sosial arena
Gjennomføring av Trener 1- og Trener 2-utdanning i kunstløp og hurtigløp.
Utvikle egne trenerkurs 1 (og senere trener 2) for kortbane og roller derby
Videreføring av samarbeidsprosjektet Skøyteglede med Sparebankstiftelsen DNB - og tildeling av
tilskudd til isflater og innkjøp av utstyr*
Spredning av NSFs arrangementshåndbok på nett

* Til grunn for all idrett ligger idrettsglede. Barn som får på seg skøyter, og opplever gleden av å
skli på isen, og etter hvert tilfredsstillelsen ved å mestre det stadig bedre. Det er avgjørende
for enhver idretts utvikling at barn og unge, og voksne også, har tilgang til arenaer for
skøytegåing, enten det er på sjøer og vann, på isflater i nærmiljøet eller større kunstisanlegg.
Skøyteforbundet har i perioden videreført sitt nære samarbeid med Sparebankstiftelsen DNB,
noe som har gitt store resultater for breddeidretten. Gjennom tilskudd fra Stiftelsen har det
vært mulig å sette i stand en rekke mindre anlegg og ikke minst kjøpe inn utstyr som kan legge
til rette for å kunne skøyte på vann og sjøer. Til sammen har Skøyteforbundet mottatt NOK ?
mill. fra Sparebankstiftelsen DNB siden vi fikk den første bevilgningen i 2013. I mai 2017 ble
NSF bevilget ytterligere 3 millioner kroner for å videreføre dette arbeidet.
Nye tiltak og aktiviteter i perioden:
Etablering og profilering av #Skøyteglede - NSF’s delingskanal for skøyteglede og god praksis –
siktemål om flere følgere og at det blir like naturlig å dele her som på egne klubbsider – her finner
du gruppen som vet å verdsette innsats og tiltak I klubb, krets og forbund!
https://www.facebook.com/groups/134417250562212/permalink/262356471101622?sfns=mo
Breddeseminar på NSF Ledermøte 2018 med synliggjøring av god praksis i klubber (skøyteskole,
klubbarbeid, idretts-SFO, kobling til anleggsarbeid, - se linker nedenfor
Gjennomføring av Lorentzen-løpet i samarbeid med klubber og kretser - med kåring av beste klubb
på NSF Ledermøte i juni 2018 - se link
https://www.facebook.com/groups/134417250562212/permalink/261612574509345?sfns=mo
Klubbpriser for godt breddearbeid basert på deltakelse i LM under LM hurtigløp 2018 og 2019 - se
link
https://www.facebook.com/groups/1641142542799749/permalink/2282344505346213?sfns=mo
Workshops og miniseminarer for utøvere, foreldre, trenere og ledere innen hurtigløp ifb med LM,
sommeris på Hamar, Odalsskøyta, ledermøte - samt Anja Edin på Hamar-lekene 2019 - se link
https://www.facebook.com/groups/134417250562212/permalink/265888290748440?sfns=mo
Etablering av Guttekløftet for kunstløp 2018 https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Ledermøte%202018/presentasjoner/Gutteløftet%20kunstl
øp%202018.pdf
Invitasjon via NSFs sosiale medier om i innspill fra Skøyte-Norge om god praksis og forslag til
innsatsområder https://www.facebook.com/Norges.Skoyteforbund/photos/a.110357365663523/1792908540741
722?type=3&sfns=mo
Etablering av ordning med engangslisens for lavere terskel for deltakelse i løp
Samarbeid med Universitetet i Stavanger om sosiale relasjonens betydning for satsing til NCutøvere hurtigløp https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Ledermøte%202018/presentasjoner/Sosiale%20relasjoner
%20som%20motivasjon%20for%20deltakelse%20i%20hurtigløp%20på%20skøyter.pdf
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Undersøkelse blant 100 aktive utøvere om sentrale tiltak fra klubb, krets og forbund for å
understøtte videre satsing og utvikling - og oppfølging med satsingsgruppe OL 2022 og
hospiteringsløsninger med forbundsgrupper
Samarbeid med Braatt IL og Sør-Trøndelag skøytekrets om profilering og oppstart av aktivitet i ny
skøytehall i Kristiansund https://www.facebook.com/groups/134417250562212/permalink/241627969841139?sfns=mo og https://www.facebook.com/groups/134417250562212/permalink/164138184256785?sfns=mo
Profilering av ALLEMED - tiltak - om tiltak for å inkludere alle barn og unge i fritidsaktivitet - og for
å senke økonomiske barrierer for deltakelse https://www.facebook.com/groups/134417250562212/permalink/263239287680007?sfns=mo
Skøyteglede-kalender med profilering av alle grener samt sentrale bredde-aktiviteter i desember
2018 - se eks link
https://www.facebook.com/groups/134417250562212/permalink/269536140383655?sfns=mo
For nærmere info fra breddeseminaret på NSFs Ledermøte på Lillestrøm 2018 - se «Bredde og
rekruttering- presentasjoner» på
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Ledermøte%202018/presentasjoner/Breddeutvalget,%20rekr
uttering%20og%20bredde.pdf
Idretts-SFO; erfaringer, muligheter, risikoer og anbefalinger https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Ledermøte%202018/presentasjoner/Idretts-SFO.pdf
Spinnvilt da 120 barn kom på skøyteskole i Sandefjord https://www.facebook.com/groups/134417250562212/permalink/264113527592583?sfns=mo
Stor deltakervekst I massemøstringsstevnet Sandefjordløpet 2019 https://www.facebook.com/groups/134417250562212/permalink/296068421063760?sfns=mo
For mer info - se «Bredde» på https://nsf.klubb.nif.no/Sider/Hjem.aspx

11. Veteraner, hurtigløp
Norges Skøyteforbund opprettet i november 2016 en egen veterankomité.
Veterankomiteen har i perioden bestått av:
Frode Eidsmo -leder
Gerritt Middelkoop
Jon H. Kessel Solem
Jon Gauslaa
Formålet til komiteen er å få organisert veteraner og deres aktivitet på en god måte
innenfor Norges Skøyteforbund, og å lage gøy på isen og skøyteglede for aktive
skøyteveteraner.
Komiteen lager uttakskriterier for deltakelse i veteran VM i den grad det er nødvendig.
Samtidig blir det sørget for at VM deltakere får med seg kompetente teamledere og
sekundanter på slike stevner. Komiteen samarbeider aktivt med andre veteranmiljøer som langløp,
bedriftsidrett og inline på skøyter.
NSF veterankomité har i perioden 2016 - 2019 hatt hovedfokus på å arrangere
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konkurranser for veteraner i Norge. Det er opprettet en egen arrangementskomité som
samarbeider med Oslo Speedskaters om å arrangere stevner i Vikingskipet i Hamar.

Følgende stevner er gjennomført:
Dato
17.-18.02.2018
19.-20.01.2019

Stevne
Single Distance Race
NM Veteraner 2019

Deltakere Nasjoner Gjesteklasse
88
7
106
20

Begge stevnene har gått med overskudd.
Kommende sesongs veteran NM arrangeres i Vikingskipet 4 - 5 januar 2020. Dette blir også et stevne
arrangert i samarbeid med komiteen og Oslo Speedskaters.
NSF veterankomité sorterer under administrasjonen i Norges Skøyteforbund, og
rapporterer sin aktivitet til NSF sin hurtigløpskoordinator.
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Økonomi
Regnskap og budsjett for 2017 med noter, samt styrets årsberetning

Norges Skøyteforbunds Årbok 2017-2019

62/114

Norges Skøyteforbunds Årbok 2017-2019

63/114

Norges Skøyteforbunds Årbok 2017-2019

64/114

Norges Skøyteforbunds Årbok 2017-2019

65/114

Norges Skøyteforbunds Årbok 2017-2019

66/114

Norges Skøyteforbunds Årbok 2017-2019

67/114

Norges Skøyteforbunds Årbok 2017-2019

68/114

Revisjonsberetning 2017
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Kontrollkomiteens beretning 2017
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Regnskap og budsjett for 2018 med noter, samt styrets årsberetning
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Revisjonsberetning 2018
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Kontrollkomiteens beretning 2018
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Langtidsbudsjett 2019 – 2021
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Forslag
Lovforslag – behandles i plenum

Forslag 1: Representasjon på forbundstinget
Fra NSFs styre/lovkomiteen
Begrunnelse
Det vises til § 15 c og d som omhandler lagenes representasjon til forbundstinget. Dagens lov
forteller kun om lagenes antall medlemmer totalt og ikke medlemmer relatert til NSFs aktiviteter.
Representasjon til forbundstinget må kun synliggjøre aktivitet relatert til våre aktiviteter. I forslaget
endres også antall lisenser ift representanter. Begrunnelsen for dette er å synliggjøre aktiviteten. I
forslaget brukes grener. Dette følger av lisensoversikten hvor følgende grener framkommer:
Hurtigløp, kunstløp, inline, roller derby, kortbane.
Forslag til ny ordlyd § 15 pkt 1c og d
c Representanter for lag som har vært medlem av NSF i minst 6 måneder.
Lag som etter siste avgitte registrering i NSFs lisensregister:
Inntil 50 lisenser 1 representant
51-100 lisenser 2 representanter
101-150 lisenser 3 representanter
151-200 lisenser 4 representanter
Over 201 lisenser 5 representanter
d Alle lag med færre enn 50 lisenser, og som som har lisenser fra flere grener, kan møte med 2
representanter. Disse kan ikke representere samme gren.
e Lag som møter med flere enn 1 representant og som har lisenser fra flere grener må møte med
representanter fra sine aktuelle grener

Forslag 2: Representasjon ledermøte
Fra NSFs styre/lovkomiteen
Begrunnelse
Vi ønsker at representasjonen relateres lisenser og ikke aktive og at alle våre grener tas med i lovens
formulering. Videre begrunnelse, se forslag 1
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Forslag til endring av § 26 1 b og c
§ 26 1 b
Nåværende formulering: De kretser som har aktive i flere grener….
Forslag:
De kretser som har lisenser i flere grener kan møte…….
§ 26 1 c
Nåværende formulering: Lag som har både hurtigløp og kunstløp på programmet….
Forslag:
Lag som har lisenser fra flere grener kan møte……

Forslag 3: Innkalling til Tinget
Fra NSF styre/TKH/TKK:
Begrunnelse:
Dette er mer praktisk i forberedelsene til tinget. Det gir også styret/klubbene bedre tid til å drøfte
innkomne forslag i forkant.
§14, punkt 2
Tinget innkalles av styret med minst 3 måneders varsel, til de organisasjonsledd som har
representasjonsrett. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på internett
eller på annen forsvarlig måte. Ved innkallingen skal det presiseres at delegasjoner skal
sammensettes i henhold til NIFs lov § 2-4. Forslag og saker som skal behandles på tinget, må være
begrunnet og innsendt gjennom et lag eller en krets sendt til forbundsstyret innen en 2 måneder før
tinget. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saksdokumenter med forslag må være sendt ut
senest 2 uker før tinget.
Lovkomiteens anbefaling:
Støtter forslaget
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Forslag 4: Startberettigelse og konkurranseregler
Fra NSF styre/TKH/TKK:
Begrunnelse:
Noen løpere er medlem av ulike klubber i ulike grener. Slik lovteksten er nå er det begrensende for
noen utøvere. Vi har foreslått å endre datoen for klubbovergang til 1.mai slik at det korresponderer
bedre med de ulike idrettenes sesong.
Administrasjonen ser en økt tendens for klubbskifter midt i sesongen. Dette krever ekstra ressurser
administrativt, samt at det er lite forutsigbart mht. til planlegging for de gjeldende klubber. Det
foreslås derfor et gebyr for klubbskifte midt i sesongen.
Lisens: Endring for å være i tråd med fellesbestemmelser § 2. Startlisens
NM og deltagere uten norsk statsborgerskap: Roller Derby er en studentidrett som ofte har
utenlandske spillere på lag
LM kunstløp: Endring slik at det er i tråd med spesielle bestemmelser
NM hurtigløp: En slik endring er nødvendig for at vi skal kunne arrangere NM etter modellen vedtatt
på siste Ting. Denne endring vil også kunne gi oss flere muligheter til å arrangere mesterskapene i
fremtiden uten å endre lovene.
§ 28:
(1) Lag og utøver
1. Utøvere kan i en og samme sesong (1. mai-30.april) ikke representere mer enn ett lag i samme
gren uten NSFs tillatelse. En løper skal innen 1. mai ha bestemt seg for hvilket lag vedkommende vil
representere i sesongen.
2. Enhver som søker opptagelse i nytt lag, må underrette det gamle lag om dette skriftlig, og
samtidig sørge for at alle forpliktelser er ordnet, noe det nye lag også skal forvisse seg om. Er det ikke
kommet svar innen 8 dager, anses fordringen oppfylt.
3. Utmeldelse av et lag må skje skriftlig. Klubbovergang kan innvilges midt i sesongen (til den enkelte
gren) ved søknad, men da mot et gebyr som fastsettes av NSFs styre.
(2) Aldersgrenser NSFs aldersbestemmelser skal til enhver tid være i tråd med NIFs
barneidrettsbestemmelser.
(3) Startlisens
Alle løpere over 10 år må betale/løse startlisens utstedt av Norges Skøyteforbund før deltakelse i
krets-, nasjonale- eller internasjonale stevner.
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(4) Mesterskapene
a) Mesterskapene er åpne kun for deltakere med norsk statsborgerskap. NSF kan etter søknad gi
dispensasjon fra dette kravet for løpere som tilfredsstiller ISU’s krav til deltakelse for Norge i ISUmesterskap (Clearance certificate). Unntak er Landsmesterskapet, NM Roller Derby og
Veteranmesterskapet som er åpent for utenlandske statsborgere som representerer norsk klubb og
har fast bopel i Norge pr. 1. juli før sesongen mesterskapet finner sted. Foranstående krav må
dokumenteres ved påmeldingsfrist for mesterskapet.
b) Norgesmesterskapene i hurtigløp:
-NM menn og kvinner senior, allround
-NM menn og kvinner senior og junior, sprint
-NM menn og kvinner junior, sprint
-NM menn og kvinner, enkeltdistanser
-NM menn og kvinner junior, allround
Norgesmesterskapene i hurtigløp arrangeres som egne stevner, eller stevner hvor to eller flere
mesterskap arrangeres samtidig.
c) Norgesmesterskapene i kunstløp:
Norgesmesterskapet i kunstløp for kvinner, menn, par og isdans, synkrokunstløp, senior og junior,
arrangeres i samme stevne.
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)
e) Øvrige landsomfattende mesterskap i kunstløp:
Landsmesterskap i kunstløp for klassene Basic, Novice A og Debs A kan arrangeres i samme stevne
som NM i kunstløp.
(5) Konkurranseregler
Alle stevner og mesterskap arrangert av NSF eller underliggende ledd skal arrangeres i henhold til
ISUs konkurranseregler. Hovedprinsippene i ISUs mesterskapsbestemmelser skal anvendes i våre
nasjonale mesterskapsbestemmelser med nødvendige nasjonale tilpasninger.
(6) Spesielle Bestemmelser
NSFs styre fastsetter Spesielle Bestemmelser om klasseinndeling, startlisens, konkurranseregler og
regler for nasjonale mesterskap og arrangementer. Kretser og lag kan innen 31. mars hvert år
fremme forslag overfor NSFs styre til endringer i Spesielle Bestemmelser. Forslagene offentliggjøres
på NSFs internettsider senest 4 uker før tingets/ledermøtets avholdelse. Forslagene vil bli diskutert
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på seksjonsmøtene i henholdsvis hurtigløp og kunstløp på tinget/ledermøtet, og konklusjonen vil
være retningsgivende for styrets senere oppdatering av Spesielle Bestemmelser.
Lovkomiteens anbefalig:
Lovkomiteen støtter forslaget

Forslag 5: Styrets sammensetning
Fra NSF styre/TKH/TKK:
Begrunnelse: Følge lover vedtatt på Idrettstinget i 2019.

§ 20 Forbundsstyrets sammensetning
(1) Forbundsstyret består av 7 medlemmer: President, visepresident og 5 styremedlemmer hvorav en
leder av Bredde- og rekrutteringskomiteen, 1 leder teknisk hurtigløp og 1 leder teknisk kunstløp,
samt 2 valg på fritt grunnlag. Minst ett av styremedlemmene må på valgtidspunktet være 26 år eller
yngre, med virkning fra 2020.
Lovkomiteens innstillig:
Støtter forslaget

Forslag 6: Startberettigelse og konkurranseregler
Fra Trondheim kortbaneklubb
§ 28
1. Utøvere kan representere flere grener underlagt NSF (langbane,
kortbane, inline, kunstløp og roller derby). Men i en og samme sesong
(1.juli - 30. juni) kan ikke en utøver representere mer enn en klubb
innenfor hver gren uten NSFs tillatelse.

Lovkomiteens anbefalig:
Viser til styrets forslag

Styrets innstilling:
Støtter forslag 4 der det er foreslått en lovendring som tar hensyn til denne problemstillingen.
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Forslag 7: Startberettigelse og konkurranseregler
Fra Akershus og Oslo skøytekrets
Begrunnelse:
Bakgrunn er at ikke alle klubber tilsluttet NSF har et tilbud innenfor flere grener; kunstløp, hurtigløp,
roller derby, kortbane og inline.
En utøver som deltar i flere grener og er medlem i flere klubber, fordi enkeltklubber ikke har tilbud,
kan i følge lovteksten ikke representere en av klubbene, de er medlem i, trener med og konkurrerer
for. Eksempel: En kvinnelig utøver som deltar i både hurtigløp og roller derby og er medlem i f.eks.
Aktiv SK(hurtigløp) og Oslo Roller Derby kan i følge lovteksten kun representere en klubb i begge
grenene. Det er i dette tilfelle praktisk umulig.
For enkelte kombinasjoner av grener ( f.eks Roller Derby og hurtigløp/kunstløp) er det åpenbart
urimelig å benytte lovens ordlyd, da det vil gjøre det umulig å delta i begge grener.
For kunstløp/hurtigløp eksisterer noen klubber med treningsmiljø i begge grener, men de er i
mindretall.
For andre kombinasjoner kan det være mer uklart, men ettersom det nå finnes "sær- gren -klubber"
også for kortbane og inline er dette aktualisert og det er utøvere som har blitt nektet å konkurrere
for ulike klubber.
Selv om f.eks kortbane vil eksistere som teoretisk mulighet i en hurtigløpsklubb er det imidlertid ikke
gitt at klubben har et godt treningstilbud eller i det hele tatt en trener med kompetanse.
Det er såpass få slike miljø at det kan ha store fordeler for kvaliteten å samle utøverne som satser på
kortbane eller inline i egne og presumptivt sterkere grupper, dersom en ønsker sterkest mulig
prestasjoner.
Tilsvarende for kunstløp vil være synchro, der det på Østlandet nok kunne være mulig å samle en
tropp - men ikke i hver klubb. Dette er ikke dagsaktuelt, men kan oppstå i overskuelig framtid.

Praksis i andre forbund:
Styret har undersøkt praksis i andre forbund med sammenliknbare problemstillinger, og
endringsforslaget er i tråd med det som ser ut til å være praksis i idretten:
Norges Skiforbund
203.2.1.1 En løper kan ikke representere mer enn et idrettslag i samme gren i løpet av samme
skisesong.
Norges Skytterforbund
2.3.1.2 En skytter kan i samme kalenderår ikke representere mer enn ett lag / en klubb innen en
skytegren (lerdue, pistol, rifle, viltmål).
Norges Seilforbund
STARTBERETTIGELSE
§1
1.1 En aktiv kan, som medlem i en seilforening, kun representere (delta i regatta) 1 - én - seilforening
i samme båtklasse i samme sesong med unntak av barn til og med 12 år som kan konkurrere for ny
seilforening straks overgang er registrert.
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______
§ 28:
Startberettigelse og konkurranseregler
(1) Lag og løper 1. Skøyteløpere kan i en og samme sesong (1. juli - 30. juni) ikke representere mer
enn ett lag i samme gren uten NSFs tillatelse.

Lovkomiteens anbefalig:
Viser til styrets forslag
Styrets innstilling:
Støtter styrets eget forslag 4 der det er foreslått en lovendring som tar hensyn til denne
problemstillingen.

Andre forslag – behandles i plenum
Forslag 8: Representasjon for alle grener på Tinget / ledermøte
Fra Asker Skøyteklubb
Begrunnelse: På NSFs Ting 2017 ble vedtatt at NSF Ting og ledermøte skal tilrettelegge for
seksjonsmøter for Hurtigløp, Kunstløp, Roller Derby, Kortbane og Inline, hvor f.eks. innspill til ISU,
samarbeid, rekruttering, breddetiltak, toppidrett, uttaksregler, landslag, strategi, osv drøftes og
konkrete forslag kan vedtas.
Vi kan ikke se at forslagets punkt 2 og 3 er fulgt opp av styret ennå, verken på ledermøte eller før
innkallingen til Tinget.
Klubber som har aktive i flere av de ulike gren, må kunne sende representanter til Tinget, slik at alle
seksjonsmøtene kan bemannes. Det er naturlig at klubbene beholder sin vanlige representasjon
gjennom Tinget og ledermøtene, slik at klubbene først og fremst sender representanter med tanke
på at klubbens representasjon kan deles og bemanne de ulike seksjonsmøtene i samsvar med
klubbens grener. Hvis en klubb derimot har færre representanter pga klubbens størrelse slik at ikke
de ulike seksjonsmøtene i samsvar med klubbens grener kan bemannes, foreslås at klubbene får
anledning til å sende flere representanter som observatører. Disse får da kun stemmerett i
seksjonsmøte.
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Forbundets budsjett må synliggjøre ambisjonsnivå for de ulike gren, slik at Tinget kan vedta dette i
ht forbundets strategi. Forbundets budsjett må således inkludere egne poster for bredde og topp for
hver av de 5 gren i NSF. NSFs personalbudsjett skal være egen budsjettpost.
Klubbens forslag til vedtak (det ønskes votert punktvis over de ulike delvedtak): 1. Ble vedtatt på
Tinget 2017. 2. (Ble vedtatt at styret skulle følge opp:) For klubber med flere gren må klubbens
tingdelegater gjenspeile de ulike gren: antall tingdelegater per gren må basere seg på antall
medlemmer per gren jfr idrettsregistrering per 30.4 forutgående Ting. Styret i Skøyteforbundet kan
utarbeide retningslinjer for å sikre representasjon i de ulike seksjonsmøter. 3. (Ble vedtatt at styret
skulle følge opp:) Forbundets budsjett må inkludere egne poster for bredde og topp for hver av de 5
gren i NSF. NSFs personalbudsjett skal være egen budsjettpost.
Lovkomiteens anbefalig:
Forslaget inneholder både representasjon og budsjettendringer. LK mener det er vanskelig å
behandle forslaget slik det foreligger. Det er også på flere punkter lite konkret. Med dette som
bakgrunn anbefaler LK at forslaget oversendes styret for evt. videre konkretisering.
Styrets anbefaling:
Styret takker for innspill og tar med seg punktene inn styrets videre arbeid.

Forslag 9: Sammenslåing skøytekretser i ft regionalisering
Fra Asker Skøyteklubb
Begrunnelse: Det pågår sammenslåing av idrettskretser. Regionaliseringen vedtas i en eller annen
form på NIFs Ting.
Det er unaturlig at skøytekretsene fortsetter å eksistere for mindre områder enn de regioner som
opprettes.
Da det er usikkerhet knyttet til NIFs endelige vedtak er det naturlig å koble Skøytetingets vedtak opp
mot det NIFs Ting vedtar.
Kretsene har i stor grad sine inntekter fra NIF og Forbund. Når NIFs kretser slår seg sammen må
særkretsene følge, slik at pengestrømmer også kan følges opp på ryddig måte.

Klubbens forslag til vedtak:
1. Det forutsettes at særkretsene under Skøyteforbundet følger NIFs regionalisering.
2. Sammenslåing av særkretser under Skøyteforbundet gjennomføres parallelt og samtidig med NIFs
sammenslåinger.
3. Særkretser under Skøyteforbundet følger praksis for overgangsordninger, etablering av vedtekter
og valg som NIF veileder til.
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4. Skøyteforbundet ved styret må gi instruks og veiledning til særkretser under Skøyteforbundet slik
at de vet hvordan de må forholde seg.

Lovkomiteens anbefalig:
Støtter forslaget

Styrets anbefaling:
Styret vil vurdere NIFs regioninndeling i lys av skøytekretsenes nåværende inndelinger for potensiell
tilpasninger

Forslag 10: Klubbmedlemskap per gren under NSF
Fra Asker Skøyteklubb
Begrunnelse: Medlemmer i en hurtigløpsklubb ble pålagt å si opp sitt medlemskap i sin klubb, da de
meldte seg inn i Asker Skøyteklubb for å kunne delta og ha aktivitet på kortbane. Det er urimelig.
Slikt pålegg hadde ikke skjedd hvis et medlem fra vår klubb, også hadde ønsket å bli medlem i Asker
Kunstløpklubb, eller ønsket å melde seg inn på Roller Derby i Oslo, eller på Frisk Askers ishockeylag.
Medlemskap må følge gren, og en klubb som både har inline, hurtigløp og kortbane må således
vurderes som et fleridrettslag, uavhengig av om disse gren tilfeldigvis er samlet i et forbund.
Merk: flere av disse gren har ulike internasjonale forbund.
Gjennom slik spesifisert medlemskap blir også representasjon i konkurranser -og på Ting/ledermøter- riktig, samt NIFs ‘hode’støtte. Medlemskapet gjenspeiler jo økt klubbaktivitet, og
medlemsaktivitet.
Lisensordning må tilpasses slik at den også gjelder kortbane, inline, og roller derby (muligens er
dette gjort, men kan ikke sjekke da info pt mangler på NSFs nye webside).

Klubbens forslag til vedtak (det ønskes votert punktvis over de ulike delvedtak):
1. Medlemskap registreres for hvert av de 5 gren under Skøyteforbundet: hurtigløp, kunstløp,
kortbane, inline og roller derby.
2. Lisensordning, støtteordninger (NIF, post 3, LAM, osv.), og representasjon skal følge gren og
medlemskap
Lovkomiteens anbefalig:
Støtter ikke forslaget. Det er forskjell på medlemskap og lisens. En person har ett medlemskap i et
lag, men kan ha lisenser i flere idretter.
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Styrets anbefaling:
Forslaget må ses i relasjon til styrets anbefaling av endring av §28 og Lovkomiteens kommentar
ovenfor

Forslag - behandles i seksjonsmøte hurtigløp
Forslag 11: NM hurtigløp senior 2020 – gjennomføring
Fra Asker Skøyteklubb
Begrunnelse:
Allerede på tinget i 2015 fremmet Asker sk, sammen med andre klubber et forslag om «NM-uke».
Saken var godt begrunnet, ikke minst med tanke på tilsvarende ønsker/planer for endringer i den
internasjonale terminlista. Den var oppe igjen på tinget i 2017 der redaksjonskomiteens innstilling til
sak 7 er protokollført:
Asker sk søkte, og fikk tildelt, NM kommende sesong.
Imidlertid ser vi at viktige forutsetninger er endret, og mener derfor det ikke er mulig å sikre en
forsvarlig avvikling av alle tre mesterskapene ihht til det ovenstående.
• Terminlista, både den internasjonale og nasjonale, er stort sett uendret og gir som tidligere
sesonger minimalt med mulige tidspunkter for et slikt arrangement.
• I praksis er det kun en helg mulig kommende sesong, 13.-15.3.20, hvor NSF har bekreftet at
forbunds- og landslagsløpere kan stille.
• På denne tiden av året er det erfaringsmessig usikkert med is utendørs i Asker, selv om baneeier
(Asker kommune) har bekreftet alle mulige tiltak for optimalisering.
• Av sportslige hensyn bør NM enkeltdistanser ikke presses inn i et slikt 3-dagers arrangement.
Dessuten gis arrangøren uten NM enkeltdistanser større fleksibilitet til å gjennomføre de
sammenlagte Mesterskap med noenlunde like forhold.
• Det er terminfestet et uttaksstevne i romjula – 28 + 29 desember i Vikingskipet, som kan passe bra
som NM enkeltdistanser. Både tidspunkt og fasiliteter.
Klubbens forslag til vedtak:
1. NM hurtigløp senior 2020 arrangeres i Asker 13.-15.3.20, som en kopi av VM på Hamar noen
uker tidligere, over tre (3) dager, og som sammenlagtstevner for hhv sprint og allround.
2. NM enkeltdistanser arrangeres som et separat stevne, primært i romjula, når det som tidligere
sesonger er åpning i den internasjonale terminlista pga tilsvarende nasjonale mesterskap.
3. NM enkeltdistanser går på Hamar, der det uansett er is i romjula og der det allikevel er berammet
uttaksløp for EM.
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Lovkomiteens anbefalig:
Støtter prinsippet i innspillet, men uttaler seg ikke om arrangementsted
TKH:
TKH anbefaler ikke innspillet. Tinget 2017 vedtok en ny modell for gjennomføringen av NMene og
TKH mener man må forholde seg til denne for kommende sesong. I tillegg gir det store problemer å
tilpasse innspillet i terminlisten for kommende sesong.
Styrets anbefaling:
Styret støtter seg til TKHs anbefaling

Forslag 12: Landsmesterskap
Fra SSK Toten – Tønsberg Turn Hurtigløp.
Begrunnelse: Vi ønsker at løpere på et tidligere tidspunkt skal få gode opplevelser også på lange
distanser. Dette ønsker også løpene selv. Noen av den nylig avsluttede sesongens utøvere i J-13klassa har selv kontaktet forbundet og ønsket seg flere stevner med lengre distanser, også i LM.
Vi ser det som ønskelig at enda flere ønsker og orker «å gå langt», og mener forslaget kan bidra til
dette.
Vi ser i større og større grad at løpere i junior- og senioralder blir «spesialister» på enkelte distanser.
Vi mener at dette forslaget har mulighet i seg til at flere utøvere på et tidligere tidspunkt kan finne
distanser som de liker, og kan utvikle seg videre på. Ved at flere utøvere får mulighet til å høste
heder og ære på LM vil vi også kunne oppnå at flere holder på lenger med hurtigløp.
På denne bakgrunnen foreslår vi at 3000 innføres som ny LM-distanse primært for hele Junior-Cklassen, 13- og 14-åringene. Sekundært kun for 14-års-klassen.

Spesielle bestemmelser §12, 8 (Landsmesterskapet for gutter og jenter) pkt. b:
Landsmesterskapet arrangeres som enkeltdistansemesterskap med følgende distanseprogram:
Jenter og gutter:
15 og 16 år
3.000 m

1. dag: 500 m og FS 10 runder 2. dag: 1.500 m

3. dag: 1.000 m –

13 og 14 år
3.000 m

1. dag: FS 8 runder

3. dag: 1.000 m –

2. dag: 500 m og 1.500 m
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12 år

1. dag: FS 6 runder

Alle klasser

2. dag: 500 m og 1.500 m

3. dag: 1.000 m

2. dag: Lagtempo

Lovkomiteens anbefalig:
Uttaler seg ikke om innspillet
TKH:
TKH støtter innspille
Styrets innstilling:
Styret støtter innspillet

Forslag - behandles i seksjonsmøte kunstløp
Forslag 13: Samlinger kunstløp, Motivasjonssamling pr klasse
Fra Bergen kunstløpklubb
Det er et stort problem i Norge at mange løpere forlater kunstløpsporten når de blir eldre, spesielt i
gruppen junior og senior. Norges Skøyteforbund ivaretar forbundsløperne, rekrutter og
yngre løpere i «Sammen mot toppen» men det er lite innsats rettet mot eldre løpere. Eldre løpere
trenger også inspirasjon for å heve nivået sitt i klassen sin. På grunn av frafall og derfor færre
løpere i de høyere klassene i de ulike klubbene er det viktig at detblir etablert et godt samhold på
tvers av klubber og geografiske områder. Sammen blir man bedre. Bergen Kunstløpklubb mener
derfor at det er viktig at alle løpere i de høyeste klassene blir gitt et slik tilbud gjennom sesongen.
Bergen Kunstløpklubb foreslår derfor at det opprettes en gruppe på nasjonalt nivå mellom Norges
Skøyteforbund og klubbene som har som oppgave å arrangere og invitere ulike klasser til
samlinger for å inspirere løperne til å fortsette i idretten sin. Da tenker man å ikke skille mellom Aløpere og de øvrige løperne i klassen. Kostnadene dekkes gjennom egenandel. Norges Skøyteforbund
bes om å bidra med sitt kontaktnett og kompetanse for å få tak i gode
eksterne trenere som kan bidra til inspirerende samlinger. Det bes også om at det jobbes for å
arrangere samlingene på isflater også utenom Oslo-området.
Forslag til vedtak:
Det etableres en gruppe på nasjonalt nivå mellom Norges Skøyteforbund kunstløp og klubbene, som
har som ansvar for å arrangere samlinger for de høyere klassene gjennom sesongen for å inspirere
løpere til å fortsette i sporten sin. Samlingene finansieres gjennom egenandel og skal holde et høyt
nivå, både på og utenfor isen. Norges Skøyteforbund bidrar med sin kompetanse og kontaktflate for
å få høyt nivå på samlingene.
Lovkomiteens anbefalig:
Uttaler seg ikke
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TKK:
TKK støtter prinsippet i forslaget, men ser også utfordringer i praktisk gjennomføring pga. antall
løpere tilbudet skal gå til. TKK ønsker å drøfte forslaget videre på tinget, også sett i lys av planene
NSF har for samlinger og nye tiltak i neste tingperiode.
Styrets anbefaling:
Støtter TKKs vurderinger

Forslag 14: Dele klassen Basic i to nivå
Fra Bergen kunstløpklubb
Det er i dag stor nivåforskjell på løpere i klassen Basic. Bergen kunstløpklubb foreslår at denne
klassen også deles i to nivå, Basic og Basic A.
Lovkomiteens anbefalig:
Uttaler seg ikke
TKK:
TKK takker for innspill og ønsker å diskutere det mer i detalj på seksjonsmøtet.
Viser til endring i årets øvelsesutvalg i innhold til Basic og oppjustering av alder i de laveste klassene.
Basic er i dag et breddetilbud og vi ønsker ikke å dele denne klassen på nivå. Det er et varierende
antall påmeldte til hvert stevne, fra noen få og opp til over 20 løpere. Deling av klassen vil skape
ekstra administrering i en klasse hvor nivået ikke skal være avgjørende.
Styrets anbefaling:
Styret støtter TKKs vurderinger

Forslag 15: Endring Debs fra 2020-2021
Fra Teknisk komite kunstløp:
Fra sesongen 2020-2021 vurderer TKK muligheten for å endre konkurransereglementet for
Debs/Debs A til å kun konkurrere med friløp.
TKK ser på muligheten for å følge internasjonal standard på konkurransereglementet.
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TKK erfarer at konkurransegjennomføring og terminliste har vært utfordrende og dette vil vil gjøre
det mer fleksibelt i arbeidet med å sette opp en terminliste som gir et godt konkurransetilbud til alle
klasser. Det vil også redusere noe kostnader til den enkelte utøver.
TKK ønsker innspill fra klubbene og spesielt fra trenere.
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Forslag til Kongepokalenes fordeling 2020 og 2021
Norges Skøyteforbunds styre foreslår at kongepokalene for 2020 og 2021 settes opp som følger:
2020: NM menn senior hurtigløp og NM kvinner senior hurtigløp.
2021: NM menn senior hurtigløp og NM kvinner senior hurtigløp.
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Resultater

Hurtigløp
Sesongen 2017-2018
OL Pyeongchang 2018 09.-25.02.2018

https://www.olympic.org/pyeongchang-2018/speed-skating
VM allround 2018- Amsterdam , 09.-11.03.2018

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Resultater%20hurtigløp/Protocol%20%20W0rld%20Allround
%20SS%20Championships%202018%20Amsterdam.pdf
VM sprint 2018 - Changchun, 03.-04.03.2018

https://live.isuresults.eu/events/2018_CHN_0001/schedule
Junior-VM – Salt Lake City (allround og enkeltdistanser) 09.-11.03.2018

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Resultater%20hurtigløp/Protocol%20ISU%20Junior%20World
%20Speed%20Skating%20Championships%202018.pdf
EM enkeltdistanser – Kolomna 05.-07.01.2018

https://live.isuresults.eu/events/2018_RUS_0001/schedule
Uoff. Veteran-VM sprint – Moskva 03.-04.03.2018

https://www.imssc.org/images/news/10th-Masters-Sprint-Games---results.pdf
Uoff. Veteran-VM allround – Baselga, 19.-21.01.2018

https://www.imssc.org/images/MAG-2018---final-results-v.2.pdf
ISU WORLD CUP 2017-2018 (senior og junior)

https://live.isuresults.eu/events
Landskamper
Nordisk Jente-Guttelandskamp B/C – Seinäjoki, Finland, 24.-25.02.2018

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Resultater%20hurtigløp/Landskamp%20Finland.pdf
Jente-/Guttelandskamp – Berlin, 27.-28.01.2018
Finne resultater!!!!!
Norske mesterskap 2018
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NM Allround senior 2018, Jevnaker 13.-14.01.2018 (Arrangør: Jevnaker IF)

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/20180114%20NM%20allround%202018%20Jevnaker.pdf
NM enkeltdistanser 2018 – Sørmarka Arena, 27.-29.10.2017 (Arr.: Stavanger Sandnes SK)

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/20171029%20NM%20enkeltdistanser%202018.pdf
NM Sprint senior/junior 2018 – Fosenhallen, 24.-25.03.2018 (Arr.: Bjugn/Ørland SK)

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Resultater%20hurtigløp/20180325%20NM%20Sprint%20201
8.pdf
NM Allround junior 2018 – Risenga, Asker (Arr.: Asker SK)

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Resultater%20hurtigløp/20180211%20NM%20junior%20allro
und%202018.pdf
Landsmesterskapet 2018 – Valle Hovin 16.-18.02.2018 (Arr.: Aktiv SK)

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Resultater%20hurtigløp/20180218%20LM%20Hurtigløp%202
018.pdf
NM Veteraner 2018 – Furumo, Geithus 06.-07.01.2018 (Arr.: Geithus IL)

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/20180106%20NM%20veteraner%202018.pdf
NORGES CUP JUNIOR 2017/2018 - SLUTTSTILLING

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/NC%202017_2018/Poengstilling_etter_NC8_Junior.pdf
NORGES CUP SENIOR 2017/2018 - SLUTTSTILLING

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/NC%202017_2018/Poengstilling_etter_NC8_Senior.pdf

Sesongen 2018-2019
VM allround 2019 – Calgary 02.-03.03.2019
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/VM%20%20EM%202018%202019/Protocol%20of%20Results%20ISU%2
0World%20Allround%20Speed%20Skating%20Championships%202019%20Calgary.pdf?Web=1
VM sprint 2019 – Heerenveen 23.-24.02.2019
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/VM%20%20EM%202018%202019/Protocol%20of%20Results%20ISU%2
0World%20Sprint%20Speed%20Skating%20Championships%202019%20Heerenveen.pdf?Web=1
VM enkeltdistanser 2019 – Inzell
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/VM%20%20EM%202018%202019/Protocol%20of%20Results%20ISU%2
0World%20Single%20Distances%20Speed%20Skating%20Championships%202019%20Inzell.pdf
Junior-VM allround og enkeltdistanser 2019 – Baselga
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/VM%20%20EM%202018%202019/Protocol%20of%20Results%20ISU%2
0World%20Junior%20Speed%20Skating%20Championships%202019%20Baselga%20di%20Piné.pdf
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ISU European Championships Sprint og Allround 2019 – Collalbo
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/EM%202019/ISU%20European%20Speed%20Skating%20Championships
%202019%20Collalbo%20-%20Sprint%20and%20Allround.pdf?Web=1
Uoff. Veteran-VM allround 2019 - Bjugn
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Resultater%20hurtigl%C3%B8p%202018_2019/VM%20veteraner%2020
19.pdf?Web=1
Uoff. Veteran-VM sprint 2019 – Leuwarden

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Resultater%20hurtigl%C3%B8p%202018_2019/VM%20vetera
ner%20sprint%202019.pdf?Web=1
ISU WORLD CUP 2018-2019 (alle resultater ink. Sluttstilling)

https://live.isuresults.eu/worldcup

ISU World Cup Junior 2018-2019 (alle resultater ink. Sluttstilling)

https://live.isuresults.eu/worldcup
Landskamper
Junior B/C-landskamp – Groningen 2019

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Landskamp%20hurtigl%C3%B8p/Resultater%20landskamp%2
0Groningen.pdf?Web=1
Nordisk Jente-/Guttelandskamp – 2019, Vikingskipet, Hamar

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Landskamp%20hurtigl%C3%B8p/Country%20Match%2023_2
4022019_Vikingskipet%20Hamar.pdf
Norske mesterskap 2019
NM Allround senior 2019 – Arendal
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/NM%202019/Rankinglister%20NM%20ALLROUND%202019.pdf?Web=1
NM enkeltdistanser 2019 – Vikingskipet
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/NM%202019/Protokoll%20NM%20enkeltdistanser%202019.pdf?Web=1
NM Sprint 2019 (senior/junior)– Gol
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/NM%202019/NM%20sprint%202019%20Resultater.pdf?Web=1
NM Allround junior 2019 – Vikingskipet
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/NM%202019/NM%20junior%202019%20totalresultater.pdf
Landsmesterskapet 2019 – Sørmarka Arena
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https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Resultater%20hurtigl%C3%B8p%202018_2019/LM%202019%20S%C3%
B8rmarka%20Arena.pdf
NM veteraner 2019 – Vikingskipet
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/NM%202019/NM%20veteraner%202019%20sammenlagt%20og%20dist
anser.pdf?Web=1
NORGES CUP 2018/2019 – SLUTTSTILLING
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/NC%202018_2019/Poengstilling%20NC%202018_2019.pdf

Inline
Internasjonalt
http://www.rollersports.org/

Kortbane
Registrerte norske løpere
http://www.shorttrackonline.info/athletes.php?country=NOR
Sesongen 2017-2018
EM 2018, Dresden
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Resultater%20kortbane/EM%202018%20Dresden.pdf
NM kortbane, Asker
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Resultater%20kortbane/2018-NM-LM-Kortbane.pdf
Sesongen 2018-2019
Europacupfinale, Rostock 22.-24.03.2019
http://www.shorttrackonline.info/compresult.php?comp=2506&cat=6&dist=0&type=class&template
=

Norske mesterskap 2019
NM kortbane, Gjøvik, 25.-26.03.2017
https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Kortbane/Resultater%20NM_LM%20kortbane%202019.pdf?
Web=1

Rekorder hurtigløp
Gjeldende norske rekorder/bestenoteringer hurtigløp pr 01.07.2019
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https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Statistikk%20hurtigl%C3%B8p/2019%20Norske%20rekorder%
20-%20bestenoteringer%20pr%201.%20juli%202019%20-%20REr.pdf?Web=1
Nye norske rekorder/bestenoteringer hurtigløp 2017-2019

https://nsf.klubb.nif.no/Administrativt/Sk%C3%B8yteting%202019/Nye%20rekorder%20i%20tingperi
oden%202017_2019.pdf?Web=1 .

Kunstløp
Sesongen 2017 – 2018
JGP Gdansk 2017: http://www.isuresults.com/results/season1718/jgppol2017/
JGP Riga 2017: http://www.isuresults.com/results/season1718/jgplat2017/index.htm
Lombardia Trophy 2017: http://www.fisg.it/upload/result/4468/index.html
Nebelhorn Trophy 2017: http://www.isuresults.com/results/season1718/csger2017/
Cup of Tyrol, Innsbruck 2017:
http://skateaustria.vs91-250-98-130.cloud-he.de/img/competition/3.2017_18/040/index.htm
Denkova Stavisky, Sofia 2017: http://clubdenkovastaviski.com/DSCup_2017_ISU/
Santa Claus, Budapest 2017:
http://www.moksz.hu/external/mukorcsolya/2017_2018/sc2017/ISU/index.htm
Golden spin, Zagreb 2017: http://www.isuresults.com/events/fsevent03111484.htm
Challenge Cup, den Haag 2018: http://kunstrijden.knsb.nl/2017-2018/20180222/
Nordics 2018: http://www.figureskatingresults.fi/results/1718/Nordics2018/index.htm
EM kvinner 2018: http://www.isuresults.com/results/season1718/ec2018/
EM herrer 2018: http://www.isuresults.com/results/season1718/ec2018/
Coupe de Printemps 2018: http://www.skating.lu/cdp2018/
VM Kvinner 2018: http://www.isuresults.com/results/season1718/wc2018/
Sesongen 2018 – 2019
JGP Bratislava 2018:
http://www.isuresults.com/events/fsevent03111597.htmhttp://www.isuresults.com/results/season
1819/jgpsvk2018
JGP Ostrava 2018: http://www.isuresults.com/results/season1819/jgpcze2018/
Finlandia Trophy 2018: http://www.figureskatingresults.fi/results/1819/CSFIN2018/index.htm
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Ice Star, Minsk 2018: http://www.figure.skating.by/competition/Ice_Star_2018/
Volvo Cup, Riga 2018: http://www.kristalice.lv/Results/Volvo37th/index.htm
Denkova Stavisky, Sofia 2018: http://www.clubdenkovastaviski.com/DSCup_2018_ISU/Index.htm
Grand Prix of Bratislava 2018:
http://www.kraso.sk/wp-content/uploads/sutaze/2018_2019/20181214_ba/
RIG – Reykjavik 2019: http://www.iceskate.is/wp-content/uploads/mot/1819/RIG2019ISU/
EDU-Sport Trophy, Bucharesti 2019: http://edusporttrophy.org/results/EST2019/
Nordics 2019: http://skatesweden.wehost.se/18-19/NM/html/index.htm
EM kvinner 2019: http://www.isuresults.com/results/season1819/ec2019/
EM herrer 2019: http://www.isuresults.com/results/season1819/ec2019/
Challenge Cup – Haag 2019: http://kunstrijden.knsb.nl/2018-2019/20190221/
Egna Trophy 2019: http://www.fisg.it/upload/result/4754/index.html
Universiaden 2019: http://tiny.cc/fnvk7y
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Historikk
NSFs presidenter
Periode

Navn

1893-1894
1894-1895
1895-1896
1896-1897
1897-1898
1898-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
1903
1903-1904
1904-1906
1906-1907
1907-1908
1908-1911
1911-1915
1914-1915
1915-1916
1916-1918
1918-1919
1919-1922
1922-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1929
1929-1931
1931
1931-1932
1932-1937
1937-1938
1938-1940
1940

Hans Ditlev Alexander Fabricius (1)
Hamar IF
15.02.1857
Arthur Motzfeldt (1)
TSK
19.12.1855
Peder Bredo Brodersen
IF Tjalve
04.02.1872
Hans Ditlev Alexander Fabricius (2)
Hamar IF
15.02.1857
Arthur Motzfeldt (2)
TSK
19.12.1855
Henrik Olsen Bjørn Homan
KSK
02.05.1824
Arthur Motzfeldt (3)
TSK
19.12.1855
Olaf Norseng
Hamar SK
24.02.1871
Arthur Motzfeldt (4)
TSK
19.12.1855
Karl Ingvar Nandrup
KSK
29.09.1864
Arthur Motzfeldt (5)
TSK
19.12.1855
Ivar Hellesnes (1)
KSK
09.01.1871
Christopher Fougner
KSK
02.03.1876
Arthur Motzfeldt (6)
TSK
19.12.1855
Aksel Johan Andersen Gresvig (1)
KSK
16.08.1876
Ludvig Albert Thue (flyttet Tromsø 10.14
KSK
22.09.1857
Andreas Claussen (fung. President)
TSK
04.07.1883
Aksel Johan Andersen Gresvig (2)
KSK (trakk seg) 16.08.1876
Andreas Claussen (1) rykket opp 16.10.1916 TSK
04.07.1883
Knut Ørn Meinich (1)
KSK
05.08.1876
Andreas Claussen (2)
TSK
04.07.1883
Knut Ørn Meinich (2)
KSK/OSK
05.08.1876
Ivar Hellesnes (1)
OSK
09.01.1871
Yngvar Bryn
OSK
17.12.1881
Anders Melteig (1)
OI
24.08.1883
Jens Kristian Strøm
Hortens SK
24.12.1892
Oskar Viktor Olsen (1)
OSK
17.10.1897
Anders Melteig (2)
OI
24.08.1883
Gerhard Karlsen
OSK
25.10.1890
Magnus Johansen
OI
11.04.1885
Henning August Olsen
OSK
03.10.1890
Ole Nils Tveter (1)
Jevnaker IF
25.06.1906
Styret nedla sine verv i møte 29.11.1940
Ole Nils Tveter (2)
Jevnaker IF
25.06.1906
Reidar Gudmundsen
ASK
15.12.1905
Oskar Viktor Olsen (2)
OSK
17.10.1897
Harald Halvorsen
OSK
29.11.1898
Nils Waldemar Simensen
OI
19.07.1907
Armand Henning Carlsen
OSK
20.10.1905
Georg Philip Herzberg Krog
Drammens SK
02.07.1915

1945-1946
1946-1949
1949-1952
1952-1954
1954-1956
1956-1961
1961-1965

Klubb
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Født

Død

Yrke

06.03.1899
07.04.1928
30.11.1939
06.03.1899
07.04.1928
05.12.1900
07.04.1928
21.07.1951
07.04.1928
24.09.1909
07.04.1928
29.08.1926
28.11.1950
07.04.1928
15.12.1958
10.06.1934
24.10.1957
15.12.1958
24.10.1957
07.05.1958
24.10.1957
07.05.1958
29.08.1926
30.04.1947
19.09.1967
10.11.1980
28.12.1956
19.09.1967
02.07.1955
15.03.1955
26.01.1975
24.04.1989

Ingeniør
Ingeniør
Byselger
Ingeniør
Ingeniør
Hr.advokat
Ingeniør
Gårdsarbeider
Ingeniør
Inf.kaptein
Ingeniør
Inf.kaptein
Kav.løitnant
Ingeniør
Kjøbmann
Lagmann
O.r.sakfører
Kjøbmann
O.r.sakfører
Major
O.r.sakfører
Major
Oberstløitnant
Adjunkt
Valutachef
Gartner
Disponent
Valutachef
Ingeniør
Fabrikkeier
Advokat
Revisor

24.04.1989
03.09.1963
28.12.1956
17.03.1992
17.11.1979
08.05.1969
03.08.1991

Revisor
Disponent
Lagersjef
Maskinsetter
Disponent
Advokat
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1965-1966
1966-1969
1969-1973
1973-1975
1975-1977
1977-1979
1979-1981
1981-1985
1985-1986
1986-1990
1990-1997
1997-1999
1999-2001
2001-2003
2003-2007
2007-2008
2008-2013
2013-2017
2017-

Roald Vatn
Willy Reisvang
Olaf Poulasen
Kjell Odd Trystad
Hroar Elvenes
Martin Holtung
Børre Rognlien
Tore Bernt Ramton
Bjørn Ruud
Rune Gerhardsen (1)
Odd Pedersen
Terje Andersen (1)
Finn Arne Bakke
Rune Gerhardsen (2)
Terje Andersen (2)
Stein Rohde-Hansen (->19.5.2008)
Vibecke Sørensen (rykket opp 19.5.08)
Rune Gerhardsen (3)
Mona Adolfsen

OSK
OSK
OI
OSK
OI
Hamar IL
ASK
Nesodden IF
Bærum SK
ASK
IF Herkules
H&BSK
OSK
Aktiv SK
Tønsbergs TF
Fossum IF
OI
Aktiv SK

29.10.1919
23.05.1923
27.07.1920
08.09.1929
02.04.1932
17.02.1937
26.12.1944
18.10.1945
04.09.1949
13.06.1946
16.05.1929
04.03.1952
21.02.1932
13.06.1946
04.03.1952
18.03.1945
15.10.1968
13.06.1946

02.01.2007
17.02.2001
27.09.2008
30.07.1984
04.12.2014

Direktør
Direktør
Adm.dir
Direktør
Distriktssjef
Byråsjef
Info.sjef
Disponent
Utd.konsulent
Byråd
Salgssjef
Direktør
Direktør
Byråd
Direktør
Daglig leder
Overlege
Bystyrerepr.

20.09.2010

06.01.2000

NSFs årsmøter/ting
Stiftelsesmøte

Dato
27.02.1893

Sted
Hamar

Lokaliteter

Arrangør
Hamar Idrætsforening

1894-1901. Repr. Møter for å avgjøre neste års NM-arrangør da NSFs styre = klubbstyret for neste års NM arrangør
04.02.1894
Hamar
Hamar Gymnasium
Hamar Idrætsforening
02.02.1895
Trondhjem
Trondhjems Skøiteklub
01.02.1896
Christiania
«Tivoli»
«Tjalve», Christiania
1897
NM skulle vært på Hamar 06.02.1897 som avsto fra NM, flyttet til Trondhjem
– men kun trøndere møtte – intet off. møte!)
26.02.1898
Trondhjem
Trondhjems Skøiteklub
25.02.1899
Kristiania
Frogner Stadion
Kristiania Skøiteklub
10.02.1900
Tronhjem
Trondhjems Skøiteklub
26.01.1901
Kristiania
Frogner Stadion
Kristiania Skøiteklub

Valgperiode

Tingdato

Sted

Lokaliteter

Tekn. Arrangør

1902-1903
1903-1904
1904-1905
1905-1906
1906-1907
1907-1908

08.03.1902
07.02.1903
13.02.1904
21.02.1905
20.01.1906
09.03.1907

Hamar
Drammen
Trondhjem
Kristiania
Trondhjem
Hamar

?
Central Hotel
Frimurerlogen
Frogner Stadion
Frimurerlogen
?

Hamar Skøiteklub
IF «Ulabrand»
Trondhjems Skøiteklub
Kristiania Skøiteklub
Trondhjems Skøiteklub
Hamar Skøiteklub
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1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928
1928-1929
1929-1930
1930-1931
1931-1932
Ekstraordinært
1932-1933
1933-1934
1934-1935
1935-1936
1936-1937
1937-1938
1938-1939
1939-1940
1940-1941
1946-1947
1947-1948
1948-1949
1949-1950
Prolongtert
1950-1951
1951-1952
1952-1953
1953-1954
1954-1955
1955-1956

18.01.1908
05.03.1909
15.01.1910
21.01.1911
20.01.1912
18.01.1913
17.01.1914
23.01.1915
29.01.1916
27.01.1917
26.01.1918
01.02.1919
31.01.1920
29.01.1921
21.01.1922
27.01.1923
09.02.1924
30.-31.01.1925
28.-29.01.1926
29.01.1927
14.01.1928
26.01.1929
18.01.1930
24.01.1931
16.05.1931
09.01.1932
21.01.1933
20.01.1934
19.01.1935
04.01.1936
16.01.1937
15.01.1938
11.02.1939
27.01.1940
26.01.1946
25.01.1947
16.-17.01.1948
21.-22.01.1949
28.08.1949
27.-28.01.1950
02.-03.03.1951
25.01.1952
24.01.1953
01.01.1954
21.01.1955

Kristiania
Lillehammer
Trondhjem
Kristiania
Hamar
Horten
Trondhjem
Kristiania
Drammen
Kristiania
Horten
Hamar
Trondhjem
Moss
Drammen
Kristiania
Kongsberg
Moss
Tønsberg
Oslo
Sandefjord
Lillehammer
Hamar
Horten
Oslo
Oslo
Notodden
Drammen
Brandbu
Oslo
Gjøvik
Skien
Oslo
Hamar
Oslo
Trondheim
Drammen
Tønsberg
Oslo
Trondheim
Lillehammer
Gjøvik
Skien
Oslo
Bergen
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Frogner Stadion
?
?
Hotel Continental
?
?
?
Frogner Stadion
Central Hotel
Frogner Stadion
?
?
?
Moss Hotel
Central Hotel
Bislet, KIF’s klubblokaler
Grand Hotel
Moss Hotel
Hotel Klubben
Frogner Stadion
Hotel Kong Karl
Victoria Hotel
Victoria Hotel
Handelsstanden
Idrettens Hus
Frogner Stadion
Gimle Hotel
Central Hotell
Bøndernes Hus
Hotel Bristol
Grand Hotel
Frimurerlogen
Hotel Bristol
«Festiviteten»
Frimurerlogen
Britannia Hotell
Central Hotell
Hotel Klubben
«Det Militære Samfund»
Folkets Hus
Victoria Hotell
Grand Hotel
«Festiviteten»
Grand Hotel
Fløyen Restaurant

Kristiania Skøiteklub
Lillehammer Skøiteklub
Trondhjems Skøiteklub
Kristiania Skøiteklub
Hamar Skøiteklub
Hortens Skøiteklub
Trondhjems Skøiteklub
Kristiania Skøiteklub
Drammens Skøiteklub
Kristiania Skøiteklub
Hortens Skøiteklub
Hamar Skøiteklub
Trondhjems Skøiteklub
Moss Idrætsforening
Drammens Skøiteklub
Kristiania Idrætsforening
Kongsberg Idrætsforening
Moss Idrætsforening
Tønsbergs Turnforening
Oslo Skøiteklub
Sandefjord Skøiteklub
Lillehammer Skøiteklub
Hamar Idrettslag
Hortens Skøiteklub
NSF
Oslo Skøiteklub
Snøgg, Notodden
Drammens Skøiteklub
Brandbu Idrettsforening
Oslo Skøiteklub
Gjøvik Skøiteklub
Gimsøy Idrettsforening
Oslo Skøiteklub
Hamar Idrettslag
Oslo Idrettslag
Trondhjems Skøiteklub
Drammens Skøiteklub
Tønsbergs Turnforening
NSF
Sportsklubben «Falken»
Lillehammer Skøiteklub
Gjøvik Skøyteklub
IF «Herkules», Skien
Arbeidernes Skøyteklubb
Bergens Skøyteklubb
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1956-1957
1957-1958
1958-1959
1959-1960
1960-1961
1961-1962
1962-1963
1963-1964
1964-1965
1965-1966
1966-1967
1967-1968
1968-1969
1969-1970
1970-1971
1971-1972
1972-1973
1973-1974
1974-1975
1975-1976
1976-1977
1977-1978
1978-1979
1979-1980
1980-1981
1981-1982
1982-1983
1983-1984
1984-1985
1985-1986
1986-1987
1987-1988
1988-1990
1990-1992
1992-1994
1994-1995
1995-1997
1997-1999
1999-2001
2001-2003
2003-2005
2005-2007
2007-2009
2009-2011
2011-2013

13.01.1956
25.01.1957
07.09.1958
12.02.1959
17.09.1960
16.-17.09.1961
09.09.1962
14.-15.09.1963
12.-13.09.1964
11.-12.09.1965
03.-04.09.1966
02.-03.09.1967
14.-15.09.1968
07.09.1969
13.03.1970
04.-05.09.1971
02.-03.09.1972
01.-02.09.1973
08.-09.06.1974
31.05.-01.06.1975
12.-13.06.1976
04.-05.06.1977
03.-04.06.1978
09.-10.06.1979
14.-15.06.1980
13.-14.06.1981
12.-13.06.1982
11.-12.06.19893
15.-17.06.1984
07.-09.06.1985
06.-08.06.1986
12.-14.06.1987
03.-05.06.1988
08.-10.06.1990
12.-14.06.1992
03.-05.06.1994
09.-11.06.1995
06.-08.06.1997
04.-06.06.1999
08.-10.06.2001
13.-15.06.2003
27.-29.05.2005
15.-17.06.2007
12.-14.06.2009
27.-29.05.2011

Hamar
Larvik
Oslo
Oslo
Oslo
Hamar
Moss
Oslo
Drammen
Oslo
Lillehammer
Tønsberg
Oslo
Kongsberg
Bergen
Hamar
Bø i Telemark
Arendal
Oslo
Larvik
Ås
Sundvollen
Gjøvik
Trondheim
Rygge
Hamar
Skien
Fagernes
Gol
Asker
Otta
Hamar
Bergen
Tønsberg
Stjørdal
Tromsø
Oslo
Hønefoss
Sandefjord
Stjørdal
Arendal
Harstad
Stavanger
Geilo
Hamar
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«Festiviteten»
Grand Hotel
Oslo Handelsstand
Oslo Handelsstand
Oslo Handelsstand
«Festiviteten»
Moss Hotell
Oslo Handelsstand
Park Hotell
Oslo Handelsstand
Folkets Hus
Hotel Klubben
KNA-hotellet
Grand Hotel
Grand Cafè
Folkets Hus
Bø Hotell
Sjømannsskolen
Norges Idrettshøgskole
IF Fram’s klubbhus
Norges Landbr.høgskole
Sundvollen Hotel
Strand Hotel
Hotell Prinsen
Røeds Hotell
Folkets Hus
Ibsenhuset
Fagernes Hotel
Pers Hotel
Vettre Hotell
Müllerhotellet
Folkets Hus
Scandic Hotel
Hotel Klubben
Rica Hotel
Scandic Hotel
Holmenkollen Rica Hotell
Rica Hotell
Rica Park Hotell
Rica Hell Hotell
Scandic Hotel
Grand Nordic Hotel
Victoria Hotell
Thon Highland Hotel
Rica Hotel Hamar

Hamar Idrettslag
IF Fram
NSF
NSF
NSF
Hamar Idrettslag
Moss Skøiteklubb
Oslo Skøiteklub
Drammens Skøiteklub
NSF
Lillehammer Skøiteklub
Tønsbergs Turnforening
Oslo Idrettslag
Kongsberg Idrettsforening
Vestlandske Skøytekrets
Hamar Idrettslag
Telemark Skøytekrets
Arendal Skøyteklubb
Oslo Skøytekrets
IF Fram
Follo Skøytekrets
Buskerud Skøytekrets
Gjøvik Skøyteklubb
Sør-Trøndelag Skøytekrets
Østfold Skøytekrets
Hamar Idrettslag
IF Herkules
Fagernes Idrettslag
Buskerud Skøytekrets
Asker SK/Asker KK
Oppland Skøytekrets
Hamar Idrettslag
Fana Idrettslag
Tønsbergs Turnforening
Nord-Trøndelag Skøytekrets
Tromsø Skøyteklubb
Oslo-Alliansen
Buskerud Skøytekrets
Sandefjord Skøyteklubb
Sør-Trøndelag Skøytekrets
Arendal Skøyteklubb
Harstad Skøyteklubb
Stavanger Skøyteklubb
Buskerud Skøytekrets/Hol IL
Hedmark Skøytekrets
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2013-2015
2015-2017
2017-2019

07.-09.06.2013
12.-14.06.2015
09.-11.06.2017

Asker
Gol
Bergen

Thon Hotel Vettre
Storefjell Resort Hotel
Quality Hotel Edvard Grieg

Asker Skøyteklubb
Gol Idrettslag
Fana Idrettslag

NSFs tingdirigenter
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988

Lillehammer
Gjøvik
Skien
Oslo
Bergen
Hamar
Larvik
Oslo
Oslo
Oslo
Hamar
Moss
Oslo
Drammen
Oslo
Lillehammer
Tønsberg
Oslo
Kongsberg
Bergen
Hamar
Bø i Telemark
Arendal
Oslo
Larvik
Ås
Sundvollen
Gjøvik
Trondheim
Rygge
Hamar
Skien
Fagernes
Gol
Asker
Otta
Hamar
Bergen

Finn L B Larsen
Finn L B Larsen
Adolf Skjegestad
Finn L B Larsen
Finn L B Larsen
Finn L B Larsen
Adolf Skjegestad
Øivind Jørgensen
Øivind Jørgensen
Finn L B Larsen
Adolf Skjegestad
Øivind Jørgensen
Øivind Jørgensen
Øivind Jørgensen
Øivind Jørgensen
Per Holtung
Per Holtung
Per Holtung
Per Holtung
Per Holtung
Per Holtung
Per Holtung
Per Holtung
Per Holtung
Per Holtung
Thorstein Sandholt
Thorstein Sandholt
Thorstein Sandholt
Thorstein Sandholt
Thorstein Sandholt
Martin Holtung
Martin Holtung
Martin Holtung
Martin Holtung
Martin Holtung
Martin Holtung
Martin Holtung
Martin Holtung

1990

Tønsberg

Martin Holtung

Bergens SK
Bergens SK
Hamar IL
Bergens SK
Bergens SK
Bergens SK
Hamar IL
ASK
ASK
Bergens SK
Hamar IL
ASK
ASK
ASK
ASK
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
OI
OI
OI
OI
OI
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
To-årige tingperioder
Hamar IL
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Oddvar Halvorsen
Oddvar Halvorsen
Øivind Jørgensen
Oddvar Halvorsen
Adolf Skjegestad
Adolf Skjegestad
Øivind Jørgensen
Oddvar Halvorsen
Sverre Gjesteby
Øivind Jørgensen
Øivind Jørgensen
Torfinn Bentzen
Torfinn Bentzen
Torfinn Bentzen
Gunnar Eker
Gunnar Eker
Gunnar Eker
Thorstein Sandholt
Thorstein Sandholt
Thorstein Sandholt
Thorstein Sandholt
Thorstein Sandholt
Thorstein Sandholt
Thorstein Sandholt
Thorstein Sandholt
Ole Andreas Tomasgaard
Kjell Trystad
Kjell Trystad
Kjell Trystad
Kjell Trystad
Kjell Trystad
Kjell Trystad
Ole Andreas Tomasgaard
Ole Andreas Tomasgaard
Ole Andreas Tomasgaard
Ørnulf Samuelsen
Ørnulf Samuelsen
Ørnulf Samuelsen

Trh-Ørn
Trh-Ørn
ASK
Trh-Ørn
Hamar IL
Hamar IL
ASK
Trh-Ørn
ASK
ASK
ASK
IF Liv
IF Liv
IF Liv
Nordstrand IF
Nordstrand IF
Nordstrand IF
OI
OI
OI
OI
OI
OI
OI
OI
Stavanger KK
OSK
OSK
OSK
OSK
OSK
OSK
Stavanger KK
Stavanger KK
Stavanger KK
Asker SK
Asker SK
Asker SK

Ørnulf Samuelsen

Asker SK

111/114

1992
1994
1995
1997
1999
2001
2003
2005
2007
2009
2011
2013
2015
2017

Stjørdal
Tromsø
Oslo
Hønefoss
Sandefjord
Stjørdal
Arendal
Harstad
Stavanger
Geilo
Hamar
Asker
Gol
Bergen

Martin Holtung
Martin Holtung
Martin Holtung
Martin Holtung
Martin Holtung
Martin Holtung
Martin Holtung
Martin Holtung
Tore Bernt Ramton
Tore Bernt Ramton
Ingar Lae
Mona Adolfsen
Mona Adolfsen
Mona Adolfsen

Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Hamar IL
Nesodden IF
Nesodden IF
OSK
OI
OI
OI

Ørnulf Samuelsen
Ørnulf Samuelsen
Ørnulf Samuelsen
Ørnulf Samuelsen
Ørnulf Samuelsen
Ørnulf Samuelsen
Finn Bakke
Kjellaug Olsen
Kjellaug Olsen
Kjellaug Olsen
Kjellaug Olsen
Kjellaug Olsen
Bjørn Hennum
Bjørn Hennum

Asker SK
Asker SK
Asker SK
Asker SK
Asker SK
Asker SK
OSK
IF Fram
IF Fram
IF Fram
IF Fram
IF Fram
Drammen
Drammen

NSFs utmerkelser
NSFs Gullmerke
Gullmerket er NSFs høyeste utnerkelse, og ble innstiftet på NSFs ting i Oslo 26.1.1946, det første
NSFtinget etter krigen. Merket er tildelt:
1983 H.M. Kong Olav V
1946

1947
1951
1952
1953
1957
1959
1961
1964
1966
1967
1968

Oscar Mathisen
Sonja Henie
Henning Olsen
Gerhard Karlsen
Peter Sinnerud
Ivar Ballangrud
Oskar Olsen
Einar Halvorsen
Hjalmar Andersen
Harald Halvorsen
Reidar Gudmundsen
Armand Carlsen
Knut Johannesen
Georg Krog
Kristian Strøm sen
Reidar Liaklev
Charles Mathiesen
Bernt Evensen
Sverre Farstad

(1968)

1973
1975
1976
1977

1978
1979
1980
1981*

Odd Lundberg
Fred Anton Maier
Christen Christensen
Anders Margård
Willy Reisvang
Aage Johansen
Per Ivar Moe
Ingeborg Nilsson
Sten Stensen
Olaf Poulsen
Arne Kvaalen
Sigrid Sundby Dybedahl
Hroar Elvenes
Kjell Trystad
Dag Fornæss
Ivar Martinsen
Jan Egil Storholt
Amund Sjøbrend

1982
1984
1990
1992
1994
1997
1999
2001

2003
2007
2009
2011
2013
2014
2015

Per Bjørang
Bjørg Eva Jensen
Roald Aas
Finn Hodt
Geir Karlstad
Johann Olav Koss
Martin Holtung
Odd Pedersen
Berit Aarnes
Børre Rognlien
Tore Bernt Ramton
Ådne Søndrål
Bjørg Røsto Jensen
Finn Bakke
Siri Klevaas
Knut Ludahl
Bjørn Ruud
Terje Andersen
Arild Gjerde
Magne Teigen

*) Kay Arne Stenshjemmet, men han ønsket ikke å motta merket
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NSFs plakett som stiftere av forbundet
Vedtatt og tildelt på NSFs ting i Trondheim 24.1.1947. Plaketten er tildelt:
- Lauritz Frithjof Noodt, Trondhjems SK
- Nicolay Klinge, Trondhjems SK
- Halfdan Nicolaus Nielsen, Kristiania IF

NSFs distansemerke
Distansemerket ble innført av NSFs ting i 1936. Man oppnår merket gjennom å tilfredsstille
tidskravene. Kravene blir kontinuerlig justert
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