Protokoll NSFs ting 2021- Digitalt
1. Tingets åpning
a) Minnetaler
Tinget ble åpnet med at presidenten i Norges Skøyteforbund, Mona Adolfsen, holdt minnetale over sentrale
personer i norsk skøytesport som hadde gått bort i løpet av siste tingperiode. Blant disse ble Egil Fjellhaug,
Trond Eng og Kai Werner Rundgren spesielt nevnt. Tingforsamlingen mintes de avdøde med stillhet.

b) Åpningstale

Mona Adolfsen ønsket delegater, observatører og gjester velkommen til Skøytetinget 2021.
Presidenten nevnte spesielt et vellykket VM i 2020 rett før pandemien brøt ut. Noen tøffe måneder for
utøvere på alle nivå er lagt bak oss. Sesongen 2020-2021 fikk sitt store høydepunkt med VM-gullet til Ragne
Wiklund. Vinteren 2020-2021 var kald og det var enorm aktivitet på sjøer og vann, dette må vi utnytte for
mer aktivitet og rekrutteringer.
Synlighet av Special olympics, NM-Veka, IGLO- nytt prosjekt med kosthold og helse var spesielle områder
presidenten nevnte av satsninger i kommende periode.

c) Hilsningstaler

Tidligere president i Norges Skøyteforbund, nå 1.visepresident i NIF, Vibecke Sørensen hilser til Tinget.

2. Konstituering
President Mona Adolfsen foretok konstitueringen av Tinget.

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

b) Godkjenning av dagsorden.
Vedtak: Dagsorden slik den var framlagt var i samsvar med lovens §14 og ble enstemmig vedtatt.
Asker SK: Foreslår at Langtidsbudsjettet behandles etter lovforslagene. Dette ble godkjent, og endret i
dagorden.

c) Godkjenning av forretningsorden.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

•
•
•
•

d) Valg av tingets funksjonærer
Grethe Fossli ble enstemmig valgt til tingets dirigent.
Håkon Dahl (NSF) og Lise Røsto Jensen (NSF) ble enstemmig valgt til tingets sekretærer.
Terje Wasvik (Vestfold Skøytekrets) og Astrid Vårvik Nordheim (Leinstrand IL) ble enstemmig valgt til
å undertegne protokollen.
Nils Einar Aas (Aktiv Skøyteklubb) og Siri Hagen (Stavanger Kunstløpklubb) ble sammen med Lise
Røsto Jensen (NSF) enstemmig valgt til redaksjonskomité.

3. Beretninger og Sportslig Orienteringer
Dirigentene gjennomgikk hele beretningen. Det kom ingen bemerkninger til beretningen.
Vedtak: Beretningene ble enstemmig godkjent.
Sportslig orientering: Lasse Sætre redegjorde for inline, kortbane og hurtigløp, mens Lise Røsto Jensen
redegjorde for kunstløp og Roller Derby.

4. Økonomi
Håkon Dahl (generalsekretær) gjennomgikk regnskapene for 2019-2020.

Revisors beretning for 2019 og 2020 ble lagt fram.
Kontrollkomiteens beretning for 2019 og 2020 ble lagt fram.

Vedtak: Regnskapet for 2019 og 2020 enstemmig godkjent

5. Langtidsbudsjett
Behandlet etter sak 7 Lovforslag

6. Strategi 2021-2023
Håkon Dahl (generalsekretær) ga en redegjørelse for NSFs strategi; SKØYTEIDRETTENE VIL.

Vedtak: Strategien er enstemmig godkjent

Asker SK påpeker at kun strategiplanen ble behandlet, ikke handlingsplanen slik det stod oppgitt i GoPlenum
ved avstemning.

7. Behandling av innkomne lovforslag og andre forslag.
Norges Skøyteforbunds lov, ihht. NIFs lovnorm

Asker SK : FIRS har byttet navn til World Skate. Det foreslås fra Asker SK at FIRS ikke strykes fra NSFs lov.
President Mona Adolfsen redegjorde at NSF ikke er medlem av FIRS (nå World Skate) og at NSF må søke
medlemskap og bli godkjent medlem før det tas inn i loven.

Vedtak: Enstemmig vedtatt
Sak 1 og 2 oversendes styret
3.NSFs styre
§4 (6) i ny lovnorm
For landskamper, internasjonale konkurranser og mesterskap Nordic Games i hurtigløp samt ”ISU-events”
(World Cup-stevner i hurtigløp, Grand Prix-stevner i kunstløp samt ISU-mesterskap for senior og junior i noen
av NSFs grener hurtigløp og kunstløp) inngås særskilt økonomisk avtale mellom NSF og teknisk arrangør. Av

det ved billettsalget innkomne beløp etter at betalt baneavgift begrenset til 25%, er fratrukket, avsettes
straks 5% av de første kr 8 000,-, 7 ½% av beløp fra kr 8 000,- til kr 15 000,- og 10% av beløp fra kr. 15 000,til kr 30 000,-. For det beløp som overstiger kr 30 000,- (i bruttoinntekt) svares en avgift på 20%. Hvis det
arrangerende lag selv eier banen, gis det likeledes i bruttobeløpet et fradrag på 25%.

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

Vedtak: Enstemmig vedtatt
5. NSFs styre
§ 16 i ny lovnorm
Tinget ledes av inntil 2 valgte dirigenter som deler arbeidet mellom seg etter avtale. Verken dirigenter eller
protokollfører behøver ikke å være valgte/oppnevnte representanter.

Vedtak: Enstemmig vedtatt
6. NSFs styre
§ 17 (16a) i ny lovnorm
Foreta følgende valg
Velge enkeltvis president, visepresident og 6 5 styremedlemmer for 2 år.
1 styremedlem skal være leder av Bredde- og Rekrutteringskomiteen,
1 styremedlem skal være leder av teknisk hurtigløp,
1 styremedlem skal være leder av teknisk kunstløp,

1 styremedlem skal være leder av teknisk kortbane,
2 styremedlemmer velges på fritt grunnlag.
Minimum 2 styremedlemmer skal representere henholdsvis hurtigløp og kunstløp. Minst ett av
styremedlemmene må på valgtidspunktet være 26 år eller yngre, med virkning fra 2020.
Velge 1 varamedlem til styret for 2 år.
I tillegg velges for 2 år personlig varamedlemmer for de tre fire komitelederne.

Vedtak: Enstemmig vedtatt
7.NSFs styre
§ 21 (3.d) i ny lovnorm
Arrangement.
- påse at frister for innbydelser til mesterskap og løp overholdes. (Se Spesielle Bestemmelser § 5 4).
- behandle og oversende til ISU søknad om internasjonale mesterskap.
- foreslå oppnevning av internasjonale/ISU overdommere, dommere, tekniske spesialister, tekniske
kontrollere, DVOer løpsledere og startere.

Vedtak: Enstemmig vedtatt
8.NSFs styre
§28 (1c.) i ny lovnorm
Utmeldelse av et lag må skje skriftlig mellom 1. april og 1. mai. Klubbovergang kan innvilges mellom 2. mai
og 31. mars (til den enkelte gren) ved søknad, men da mot et gebyr som fastsettes av NSFs styre. Løpere
under 13 år eller løpere med nærmere bostedsadresse til ny klubb er fritatt.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
9. NSFs styre
§ 28 (4.c) i ny lovnorm
c) Norgesmesterskapene i kortbane (NY)

- NM menn og kvinner senior, sammenlagt
- NM menn og kvinner, enkeltdistanser
- NM menn og kvinner junior, sammenlagt
- NM menn og kvinner junior, enkeltdistanser
Norgesmesterskapene i kortbane arrangeres som egne stevner. Eller stevner hvor to eller flere mesterskap
arrangeres samtidig.
d)c) Norgesmesterskapene i kunstløp
- Norgesmesterskapet i kunstløp for kvinner, menn, par og isdans, synkronkunstløp, senior og junior,
arrangeres i samme stevne.
e) d) Øvrige landsomfattende mesterskap i hurtigløp
-Landsmesterskap for gutter og jenter enkeltdistanser (12-16 år)
-Veteranmesterskap for menn og kvinner allround (fra m/k 30 år)
f) Øvrige landsomfattende mesterskap i kortbane (NY)
- Landsmesterskap for gutter og jenter, sammenlagt (12-16 år)
- Landsmesterskap for gutter og jenter, enkeltdistanser (12-16 år)
Landsmesterskap i kortbane for klassene 12-16 år kan arrangeres som eget stevne, eller i samme stevne som
NM i kortbane.
g) Øvrige landsomfattende mesterskap i kunstløp
Landsmesterskap i kunstløp for klassene Basic, Novice A og Debs A, samt synkronkunstløp, Mixed age og
Novice, kan arrangeres i samme stevne som NM i kunstløp.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
10. NSFs styre
§ 29 (3) i ny lovnorm
Adgangsbeviskort: Forbundsstyrets medlemmer samt komitémedlemmer, nasjonale og internasjonale,
overdommere, dommere, tekniske spesialister, tekniske kontrollere og startere skal ha adgang til alle de av
lag (kretser) arrangerte stevner og oppvisninger arrangert av NSFs organisasjonsledd. Ved internasjonale
mesterskap inviteres forbundsstyrets medlemmer samt komitémedlemmer.
Nasjonale og internasjonale overdommere og startere har mot fremvisning av NSFs dommerkort m/foto
adgang til de ovenfor nevnte stevner, internasjonale mesterskap unntatt.

Vedtak: Enstemmig vedtatt
11.NSFs styre
§ 32 i ny lovnorm
(3) Forbundet bærer alle utgifter ved forbundets treningssamlinger, reiser i forbundets regi og internasjonale
representasjoner, samt er ansvarlig for løpernes utgifter ved Norgescup og nasjonale mesterskap.
(8) Avtaler med NRK og/eller andre riksdekkende radio- og fjernsynsselskaper om overføring av skøyteløp
kan kun inngås av NSF.
(10) Lokale arrangører må ikke inngå avtaler der dette kan medføre overføring i konkurranse eller i strid med
NRKs avtale med NSF medieavtaler.
(11) NSF har ansvaret for at inngåtte medieavtaler ikke er i strid med en eventuell avtale mellom NRK og
medieaktører og Norges Idrettsforbund. NSF inngår avtale om honorar med NRK og/eller andre riksdekkende
selskaper om overføring/opptak av:……

Vedtak: Enstemmig vedtatt
Asker SK bemerket at i noen tilfeller avtaler arrangør tv-avtaler (for eksempel NM). Generalsekretæren
kommenterte dette, og sa at så lenge det er i samarbeid med NSF er dette ok.

Forslag - behandles i seksjonsmøte hurtigløp
Spesielle bestemmelser hurtigløp

12. Sportsklubben Falken

Det vises til NSFs bestemmelser, oppdatert 25.10.2016, § 8 Konkurranseregler, hurtigløp. 1. Individuelle løp
(parstart), der det bl a. står "Nasjonale konkurranser arrangeres over følgende distanser: 100, 400, 500,
1.000, 1.500 m (korte løp)
Med bakgrunn i begrunnelsen foreslår vi følgende endringer i løpsoppsett for NM-enkeltdistanser f.o.m
sesongen 2021/2022.
For klassen Senior, menn og kvinner, skal det gjeninnføres 2 x 500m

Gjennomføring.

1)Parsammensetningen på 500m løp nr2. rangeres i henhold til oppnådd tid i løp nr 1. og slik at alle løpere
skifter startbane. (som tidligere)
2) Resultatene rangeres i henhold til samlet tid for begge løp, hvor den løper som har lavest sammenlagt tid
blir norsk mester på 500m. (som tidligere)
3) Løpene skal gjennomføres på to forskjellige dager, fortrinnsvis etterfølgende. (nytt)
4) Det skal gjennomføres blomstersermoni etter hver gjennomført distanse. (nytt)

Vedtak: Vedtatt med 29 mot 3 stemmer

13.Sportsklubben Falken

Det vises til NSFs bestemmelser, oppdatert 25.10.2016, § 8 Konkurranseregler, hurtigløp. 1. Individuelle løp
(parstart), der det bl a. står "Nasjonale konkurranser arrangeres over følgende distanser: 100, 400, 500,
1.000, 1.500 m (korte løp)
Med bakgrunn i begrunnelsen foreslår vi følgende endringer i løpsoppsett for Norgescup og NMenkeltdistanser for en prøveperiode på 1 år f.o.m sesongen 2022/2023.
For klassene Junior B, Junior A og senior, menn og kvinner, innføres 100m sprint som tilleggsøvelse (NB: ikke
på bekostning av eksisterende løpsdistanser).
Begrunnelse:
Norsk skøyteidrett må gå foran å påvirke ISU slik at hurtigløp får et bredere tilbud av korte løpsøvelser som
kan inspirere og fenge barn, ungdom og voksne idrettsutøvere, publikum og media, skal vi kunne vise oss
frem som vintersport og hindre frafall. I dag er skøytesporten ujevnt fordelt mellom sprint og mellom
/langdistanse, hvor det er en klar overvekt for sistnevnte gruppe. Vi trenger mer likestilling og fornyelser, og
i dag er det få korte distanser å delta i for sprintere som satser på korte distanser. 100m sprint er en slik
øvelse.
Tiden har endret seg mye og vi må gå foran i fornyelser for våre sprintere i en tid hvor satsningen på de korte
løpsøvelsene er stigende i internasjonal skøytesport.

Korte løpsøvelser som preges av action, fart og tette hundredel dueller, vil kunne fenge større
oppmerksomhet og begeistring blant yngre publikum og media, og ikke minst kunne tiltrekke oss nye
løpertyper.
100m sprint i hurtigløp gir ingen nye problemstillinger arrangementsmessig, og anbefales gjennomføres på
følgende måte:
1)

Tidskvalifisering – hvor det gjennomføres kun 1 stk 100m

2)

Superfinale – beste tid fra tidskvalifiseringen mot nest beste osv. Beste tid i superfinalen vinner.

Hvis det høstes gode erfaringer fra prøveperioden, kan dette danne grunnlag for å revurdere distanse
sammensetning for sammenlagt sprintmesterskap. (Eks: 100m, 500m første dag , 500m, 1000m andre
dag/ evt. Supersprint 100m,300m, 500m første dag/ 500m 1000m andre dag)
Forslaget vil også påvirke § 12 - pkt 3: NM i sprint for menn og kvinner. § 12 - pkt 4: NM enkeltdistanser og §
14: Norgescup.
Vedtak: Vedtatt med 28 mot 7 stemmer. Justering av forslaget: 100m blir innført på NC i 2 sesonger fra
sesongen 2022/23, deretter vurderes det for evt. NM

8.

Langtidsbudsjett 2021-2023

Asker SK foreslo en økning i budsjettet på 500.000 i 2021 og 1.000 000 i 2022.
Vedtak: Asker SKs endringsforslag ble ikke vedtatt med 36 mot 25 stemmer.
Langtidsbudsjettet, slik det ble presentert, ble vedtatt.

9. Undersøkelse: Likestilling, inkludering og økonomi som barriere
Hovedfunnene fra undersøkelsen ble presentert av visepresident Frode Bøhm. . Videre arbeid med
undersøkelsen vil gjenopptas etter sommeren.
10. Kongepokalens fordeling
2022: NM menn senior hurtigløp og NM kvinner senior hurtigløp.
2023: NM menn senior hurtigløp og NM kvinner senior hurtigløp.
Vedtak: Enstemmig vedtatt

11. Revisor
Norges Skøyteforbunds styre foreslår at Deloitte re-engasjeres som NSFs revisor.
Vedtak: Enstemmig vedtatt
12. Redaksjonskomiteens innstillinger
Ingen innstillinger fra redaksjonskomiteen

13. Valg ifølge lovene
Valgkomiteens Roald Farestveit gjorde rede for valgkomiteens innstilling.
Resultat av valgene:
Styret
President

Mona Adolfsen

Romerike KK

Gjenvalg

Visepresident

Eivind Røvde Solberg

Kongsvinger
Skøyteklubb

Ny

Styremedlem TKH

Gunnar Lødding

Tromsø
Skøyteklubb

Ny

Styremedlem TKK

Christine Isaksen

Oslo Skøiteklub

Gjenvalg

Styremedlem bredde

Henning Hagelund

Aktiv
Skøyteklubb

Gjenvalg

Styremedlem

Anna Solberg

Trondhjems
Skøiteklubb

Ny

Styremedlem

Sissel Borgen

Fana IL

Ny

Varamedlem TKH

Torbjørn Sørli

Kongsvinger
Skøyteklubb

Ny

Varamedlem TKK

Espen Røtterud Runås

Romerike KK

Ny

Varamedlem bredde

May Alice Aannø

Bjugn /Ørland

Ny

Varamedlem styret

Monica Semb

Tønsberg Turn

Ny

Styremedlem TK-KB

Christian Pedersen

Oslo
Skøiteklubb

Ny

Varamedlem TK-KB

Frode Midjo

Trondheim
Kortbaneklubb

Ny

Medlem

Erik Ekornhol

Oslo Idrettslag

Gjenvalg

Medlem

Ståle Njåtun

Asker
Skøyteklubb

Ny

Varamedlem

Irene Tanke

Oslo Roller
Derby

Gjenvalg

Leder:

Knut Arthur Olsen

IF Fram

Gjenvalg

Medlem:

Bjørg Røsto Jensen

Sarpsborg SK

Gjenvalg

Medlem

Vibeke Morken

Hamar IL

Varamedlem

Roar Eriksen

Herkules SK

Gjenvalg

Leder:

Arnstein Gjengedal

Oslo Idrettslag

Gjenvalg

Medlem

Nils Dagfinn Lier

Oslo Skøiteklub

Gjenvalg

Medlem:

Line Kaldestad

Bergen
Kunstløpklubb

Gjenvalg

Varamedlem

Oddbjørn Ervik

Hamar IL

Gjenvalg

Varamedlem

Janniken Høybakk

Harstad
Skøyteklubb

Gjenvalg

Leder

Bjørn Hennum

Drammens SK

Gjenvalg

Medlem

Odd Olsen

Spk Ceres

Gjenvalg

Kontrollkomité

Lovkomité

Ny

Sanksjonsutvalget

Appellutvalget

Medlem

Vivi Ann Østby Eng

Oslo Idrettslag

Gjenvalg

Varamedlem

Inger-Lise Persen

TSK

Ny

Varamedlem

Sigrun Mørkeseth

Fredrikstad KK

Ny

Leder

Jens Vasaasen

Stange SK

Gjenvalg

Medlem

Charlotte Wessel Ludena

Asker KK

Gjenvalg

Medlem

Ellen Solberg

TSK

Gjenvalg

Medlem

Roar Farestveit

Bergen SK

Gjenvalg

Varamedlem

Kari Amble

Bergen KK

Ny

Valgkomiteen

Avslutning
President Mona Adolfsen takket for ny tillit. Adolfsen takket de avtroppende styremedlemmene.
President Mona Adolfsen hevet Tinget kl. 22:15
Protokollen er ført på grunnlag av publiserte tingdokumenter og notater fra tingforhandlingene.

Oslo, 16.06.21

Protokollfører Lise Røsto Jensen

Delegat Astrid Vårvik Nordheim

Delegat Terje Wasvik

