Referat seksjonsmøte kunstløp, Tinget 2019
1. Orienteringssaker/infosaker
a. Bredde/topp/teknisk, økonomi.
Etter spørsmål i fellessesjonen om budsjett i kunstløp og ønske om å øke dette orienterte
koordinator Lise Røsto Jensen om hvordan NSF disponerer midlene i budsjettet.
Topp, 205.000: NSF dekker utgifter til løpere i mesterskap; EM,VM,J-VM, samt JGP og ca. 4 stevner
pr. kalenderår for elitelag. Deler av utgifter til landslagssamlinger. Lønn fagansvarlig Anna Pushkova.
Bredde: Dette budsjettet er økt i 2019. Nå 150.000 til kunstløp, tidligere 100.000. Dekker enkelte
internasjonale konkurranser for 2026-laget, deler av utgifter til landslagssamlinger, Sammen Mot
Toppen, guttesamlinger. Reisestøtte til løpere som må reise med fly til samlinger. Transport
datasystem konkurranser. Lønn fagansvarlig Anna Pushkova.
Utdanning/teknisk kunstløp: 150.000: Dommer/TS/TC/DVO-kurs nasjonalt og internasjonalt, lønn
teknisk support (utenom stevner), utgifter til TD, representasjon for dommere på internasjonale
stevner.
Det kom innspill om at dette burde vises tydeligere i notene i regnskapet.

b. Endringer ift påmelding konkurranser
Stor påmelding til stevner, Fra neste sesong kommer vi til å sette grense ved maks antall per
konkurransedag, 80 lørdag, 70 søndag + oppvisning fra arrangør eller lokale klubber (se terminliste).
Førstemann til mølla-prinsippet gjelder for påmeldinger. Påmelding kan stenge før påmeldingsfristen
dersom stevnet blir fullt. Reserveliste-ordningen vil være lik som før. Kontoret vil sende ut info om
evt. utvidelser og gi beskjed når påmelding er åpnet for de ulike stevnene, samt evt. ved stengt
påmelding før tiden pga. maks antall. Viktig at man trekker seg i tide, hvis mulig før trekning hvis
noen står på venteliste. Det har ofte hendt at arrangøren ikke får beskjed i det hele tatt hvis noen
trekker seg. Arrangør SKAL ha beskjed, som videreformidler til overdommer.

c. Endringer i arrangørveileder og spesielle bestemmelser
Noen endringer i teknisk veileder
● Endringer i ISUCalc
● Redusert oppvarming på noen klasser (se øvelsesutvalg). Dette er i tråd med ISU. Vi har også
valgt å redusere oppvarmingstiden for alle Veteranklasser slik at de kan gå i samme
oppvarmingsgruppe.
● Redusert judging time for å ikke ligge langt foran skjema.
● Speakertekster oppdateres
● Klubbforkortelser legges til
● Synkronkunstløp tillegges

d. Endring i rutine for DVO
Må være godkjent og stå på NSF’s liste, overdommer skal sjekke i forkant
Må invitere godkjente DVO dersom klubben ikke har egen. Inviterte DVO skal godtgjøres. DVOgodtgjørelsen er lik som for dommere og teknisk panel. Det er ppp til arrangørklubb om de vil gi
godtgjørelse til egne DVO eller om det er dugnad for klubb.

e. Endringer Spesielle Bestemmelser/Øvelsesutvalget
Spesielle bestemmelser oppdatert med understrek på endringer: http://tiny.cc/c2hzbz
Øvelsesutvalg: http://tiny.cc/x9hzbz
f. NC-finale
Høyere påmeldingsavgift (flere dommere, færre påmeldte)
Lik reserveliste-ordning som på NM-LM. Presisering NC; - endelig resultat oppnås i NC-finalen.
NC-ranking er kvalifisering til finalen. Det kom innspill om at NSF burde ha evaluert NC med
klubbene før man endret reglene. NSFs intensjon med å endre er at det var vanskelig å kåre en
NC-mester når det tok over en time å kvalitetssikre resultatene. Å få en medalje i posten er ikke
optimalt. I tillegg vil denne NC-finalen gi en mulighet for et høydepunkt til de som ikke
kvalifiserte seg til NM-LM.
g. Tilbakemelding NSF’s stevnebase (musikk)
Den generelle tilbakemeldingen er at det er lettere å arrangere stevner/mindre jobb i forkant.
Enkelt for løpere å laste opp musikk og løsningen har ført til mindre feil under stevner. Viktig at
løpere endrer klasse og laster opp ny musikk i god tid dersom de bytter klasse midt i sesongen
En klubb ønsket innsyn i hvilke løpere som har levert. Dette er nå mulig å få tilsendt ved
forespørsel.

h. Bruk av Sportity i neste års stevner
Appen som ble brukt til NM-LM i fjor vil også i år brukes på NM-LM og Nordics. Hvis andre
klubber ønsker å bruke denne på et nasjonalt stevne; ta kontakt med Lise Røsto Jensen.
i. Informasjon og planer for synkronkunstløp
Synkronkustløp er planlagt introdusert 2019/2020. 2 stevner på terminlisten + prøveprosjekt
NM/LM. 5 klasser er satt opp i reglementet; Senior, Junior, Novice, Mixed Age, Veteran
Synkro :
- Er innlemmet i Spesielle Bestemmelser
- Har eget Øvelsesutvalg
- Har egen seksjon i Håndboka
- Skal innlemmes i arrangørveilederen/teknisk veileder
Det vil arrangeres kurs for dommere/spesialister oktober 2019
Hva er synkonkunstløp/synkro?

Lagidrett:
8-16 løpere per lag
- Antall avhenger av klasse
- Mulig med opptil 4 reserveløpere
Egne elementer:
Krysning, Hjul, Sirkel, Blokk, Linje, etc
Fokuset ligger på formasjoner, samstemthet og samarbeid
Eget VM, Junior-VM
Status Norge: 2 lag i Stavanger. LIL (Bergen) planlegger oppstart høst 2019
Positive aspekter ved grenen:
Alternativ til Singel-disiplinen
Holder løpere aktive lengre
Sosialt
Inntektsmuligheter for klubber da det er mange på ett lag
Muligheter for å reise til internasjonale klubbstevner. Stor idrett i Norden

j.

Status Officials

Juni 2019: 18 dommere, 10 spesialister
2018/2019: Måtte invitere 15 utenlandske for å fylle opp stevner
2017/2018: Måtte invitere 30 utenlandske for å fylle opp stevner
Stort behov for flere dommere
Flere løpere = flere konkurranser = behov for flere dommere
2010/2011: 16 stevner + 6 kretsmesterskap
2018/2019: 21 stevner + 3 regionsmesterskap
Dommerkurs 28-29. September 2019. NSF er nødt til å få hjelp fra klubbene med rekruttering
k. Kompetanseoverføring fra ISU development prosjekt
Norge har med 6 trenere og 3 løpere på ISU-Development-prosjekt. Prosjektet går over 4 år med
1 ukes samling i Finland i mai hvert år.
Deltakerne er:
Trenere:
Hilde Aaby, AKK
Eric de Mena, BKK
Veronika Vrtelova, OI
Anna Pushkova, OSK/NSF
Sara Pearl, SKK
Anna Jurkiewicz, SSK
Løpere:
Frida Berge, AKK
Linnea Kolstad Kilsand, AKK
Mia Caroline Risa Gomez, SKK

Utfordringen er hvordan kompetansen skal videreføres til trenere i klubber som ikke har deltaker
med på prosjektet. NFS vil forespørre disse trenerne om å ha noe kompetanseoverføring til de
klubbene/regionene som ikke er med på prosjektet. Mer info kommer.

l.

“ISU travelling coach”-søknad

Søknad til ISU om Development-støtte til ISU Travelling coach. Dette er en internasjonal trener
som kommer til Norge i 3-10 dager hvor lønn og reise til Norge dekkes av ISU.
Utgifter for løpere/klubber/NSF: reise innad i Norge, overnatting, mat. Søknad: 3 samlinger i
Norge pr. besøk på tre ulike steder/regioner. Oppdatering: Norge fikk avslag på denne søknaden
etter Tinget.

m. Forslag
Forslag 13: Samlinger kunstløp, Motivasjonssamling pr klasse
Fra Bergen kunstløpklubb
Seksjonen: Oversendes styret for videre behandling på bredde. Seksjonen oppfordrer også til
at dette arrangeres i samarbeid med kretser.
Forslag 14: Dele klassen Basic i to nivå
Fra Bergen kunstløpklubb
BKK trakk forslaget
Forslag 15: Endring Debs fra 2020-2021
Fra Teknisk komite kunstløp
TKK tar med klubbenes vurderinger og innspill tilbake for videre vurdering av forslaget
n. Eventuelt
Storhamar (SIL) inviterer løpere til å teste Synkro en dag under Sommerleiren. Det sendes
informasjon til klubbene når dato er klar.
SIL vil arrangere en samling med Peter Gruttr i aug/sept.

