
 
 

 

 

Referat Seksjonsmøte Kunstløp, Skøytetinget 2021  

Tilstede: 

Delegater: 
 
Styret: Mona Adolfsen (deler av møtet), Christine Isaksen 
Bergen KK: Karianne Mjøs-Haugland, Thony Hannevig 
Fana IL: Torunn Stranden Davidsen 
Hamar IL: Ragnhild Synstad 
Hedmark Skøytekrets: Lillian Arnesen 
Hordaland Skøytekrets: Anita Pryme Hystad 
Loddefjord IL: Arnt-Inge Solvang 
Oppland Skøytekrets: Tina Robinson 
Oslo IL: Karoline Røed Tønnesen og Per Harald Kvernberg 
Oslo Skøiteklub: Linda Ruud 
Sarpsborg Skøyteklubb: Marianne Persen 
Stavanger kunstløpklubb: Siri Hagen 
Trondheim Skøiteklub: Gry Kleven 
Lovkomiteen: Bjørg Røsto Jensen 
 
Observatører:  
 
Loddefjord IL: Yulia Otradinskaia 
Asker KK: Anette Oddvoll 
Asker KK: Yvonne Olstad  
Asker KK Pål Vamnes 
Bergen KK: Helene Myksvoll 
Oslo IL: Kristin Slørdahl 
Trondheim Skøiteklub :Gerd Inger Sætrom 
Dommerutvalget :Espen Røtterud Runås 
Administrasjonen: Lise Røsto Jensen 
 
Observatører ble gitt talerett i seksjonen 
 
 

1. Orienteringssaker/Infosaker  

 

a. Ny organisering norsk kunstløp v. NSF  

Det forrige styret ønsket en mer profesjonalisering av norsk kunstløp. Olympiatoppen er 

positive til tiltaket.  NSF har ansatt Regina Jensen som sportssjef i 30% stilling. Hennes 

kontrakt gjelder pr. dags dato fram til 2026. Assisterende sportssjef er under vurdering. NSF 

fortsetter samarbeidet med Nuriya Pirogova som blir teknisk trenermentor/samlingstrener. 

Toppidrettsutvalget legges ned i sin nåværende form. Deres tidligere oppgaver fordeles 



 
 

 

 

mellom sportssjef og en ny Uttakskomité som vil få et annet mandat. Den nye organiseringen 

av norsk kunstløp er fortsatt under utvikling.   

 

 

b. Samlingsplaner  

Følgende samlinger er planlagt, men med forbehold om endringer. Forbundslaget har 

samling på Jar 20-22. august 2021. Videre er det planlagt samlinger for Forbundslaget i 

desember og april/mai. Sammen Mot Toppen er planlagt 4-5. september 2021 i nye Sonja 

Henie Ishall, men is er foreløpig ikke bekreftet. Øvrige samlinger for Sammen Mot Toppen er 

planlagt i april/mai. I uke 40 og 41/ 8 og 9 avholdes samlinger med Visiting Coach - et 

prosjekt av ISU i samarbeid med NSF/arrangørklubbene. Den nye sportssjefen vil kunne ha 

innspill til endringer i planene, eventuelt ha andre muligheter for justeringer underveis. 

Klubbene bes gi informasjon på e-post til administrasjonen snarest hvis de har mulighet til å 

disponere is som back-up til SMT.  

 

c. Kursplaner 2021-2022 

NSF planlegger følgende kurs sesongen 2021-2022:  

• Trener 2 - praktisk del: 28. august 2021 

• Nybegynnerkurs for dommere: 25-26. september 2021 

• Nasjonalt Skøyteskolekurs: 11. september 2021 på Jar  

• Trener 1 - praktisk del: 12. september 2021 på Jar 

o Første nasjonale kurs avholdes i Oslo. Kursmaterialet vil utarbeides. Liknende 

lokale kurs vil være mulig senere. Mer informasjon kommer.   

• DVO-kurs: høsten 2021 (dato kommer)  

o Opplæringen vil foregå for både singel og synkronkunstløp. I forbindelse med 

kurset vil allerede godkjente DVO inviteres til å delta på 

synkronkunstløpsdelen.  

• Trener 1 - nytt kurs med teori online: høsten 2021 , påmelding publisert 

• Trener 2 - nytt kurs: 2022 (dato kommer)   

 

d. Godkjenninger og informasjon om Officials 



 
 

 

 

• I forrige tingperiode ble det utdannet to nye dommere med godkjenning nivå 1, to 

dommere fikk opprykk til Nivå 3. I tillegg utdannet NSF 5 dommere, 1 teknisk 

kontroller og 1 teknisk spesialist i synkronkunstløp. Det ble i samme periode oppført 

offisiell liste over 37 godkjente DVO (data- og videooperatører), hvorav 6 venter på 

offisiell godkjenning. Beskrivelsen av de ulike nivåene finnes i Håndboken.  

• NSF ble bedt om å gi en forklaring av DVO-rollen. Disse er en del av det tekniske 

panelet, men bedømmer ikke løperne. Deres rolle er i hovedsak å bistå TC, TS og 

dommerne med datainput av de tekniske elementene, og gjøre klipp i videofilmingen 

slik at bedømmingen kan gå raskere. De er en viktig del av kunstløpsstevner.  

• Dommerutvalget (DUK) vil gjerne ha innspill til hvordan vi kan øke rekrutteringen av 

Officials. Innspill kan rettes direkte til DUK sine medlemmer eller til administrasjonen. 

De siste sesongene har vi hatt en positiv økning i deltakerantall på 

nybegynnerkursene, men få fortsetter etter teoridelen av kurset. Aldersgrensen for 

alle nye Officials er 18 år. Dette skyldes praktiske årsaker.      

 

e. Digitale stevner, erfaringer og er det interessant i «normale tider» 

Tilbudet om skriftlige tilbakemeldinger fra dommere/tekniske kontrollere/tekniske 

spesialister vil fortsette.  

Innspillene fra klubbene som uttalte seg om digital bedømming av KM og NSF sitt digitale 

stevne var overveldende positive, og tiltakene med digitale stevner har blitt lagt merke til i 

andre idretter. Bedømming av KM digitalt vil kunne fortsette. Klubber kan også påta seg å 

arrangere nasjonale digitale stevner som et ekstratilbud, men disse skal ikke erstatte stevner 

i ishallene. Hvis det er vanskelig å få tak i officals, eller hvis det skal arrangeres et stevne med 

svært få deltagere kan en forenklet digital bedømming som ble gjort i BKK og TSK (RM) være 

alternativ. 

 

f. Digitale kurs, temakvelder. Innspill til tema 

• Tidligere i år har det vært gjennomført skadeforebyggende foredrag/temakveld.  

• Høsten 2020/Våren 2021 ble det gjennomført DVO-kurs digitalt.  

• I slutten av august 2021 er det planlagt digitalt kurs om kosthold og helse, som er en 

del av NSF sin nye satsning på IGLO-prosjektet.  



 
 

 

 

o Presidenten forklarte seksjonen at IGLO er et nytt dynamisk prosjekt både for 

bredde- og toppidrett. Målet er å få på plass en infotelefon/rådgivning for 

både løpere, trenere, foresatte og klubber. Mer informasjon vil komme om 

kort tid.  

• Kommende sesong planlegges det flere digitale foredrag/temakvelder.  

• Klubbene bes komme med innspill til tema som kan oversendes til 

administrasjonen/teknisk komité.  

 

g. Sports Admin; ny løsning iSonen  

Sportsadmin vil erstattes av iSonen, men utviklingen av systemet er forsinket fra NIFs side. 

Elementskjema og musikk vil integreres i iSonen. NSF vet pr. dags dato ikke når systemet vil 

være klart.  Mer informasjon kommer og vil oversendes klubbene på e-post.  

 

h. Utsatt ISU Kongress 

ISU Kongressen 2020 er flyttet til 2021, men kun enkelte forslag vil voteres over digitalt. 

Øvrige forslag er flyttet til ISU Kongressen i 2022.  

Norges endringsforslag skal behandles i 2022:  

• Minstealder senior internasjonalt heves til 17 år, fra dagens 15 år.  

o Seksjonen ba NSF utdype bakgrunnen for dette forslaget. NSF kommenterer 

at dette er et kontroversielt forslag som rokker ved treningsmetoder i en 

rekke land, og at tilbakemeldingene fra utenlandske trenere/nasjoner er 

blandet. Kontroversielle forslag tar ofte lang tid å få gjennom på ISU sine 

kongresser. NSF sine hovedargumenter for forslaget er hensyn til løpernes 

helse, ønske om å skape langvarige profiler, ønske om å spre sporten 

ytterligere internasjonalt, samt unngå topping av løperne tidlig i tenårene.  

• Justeringer på aldersgrensene for nye Officials. 

• Elektronisk trekning av startlister tillates internasjonalt.  

 

i. Videooperatør ved stevner 



 
 

 

 

NSF ønsker å innføre videooperatør (DVO) på papirstevner for å forbedre 

bedømmingsprosessen. Dagens system fungerer ikke optimalt. NSF vil klargjøre nødvendig 

utstyr som vil være disponibelt for de ulike regionene ved gjennomføring av stevne. Tiltaket 

vil bli obligatorisk fra sesongen 2021-2022 dersom det finnes en DVO i klubben eller en DVO 

er bosatt i klubbens område som ikke krever overnatting. Utdanningskurs for nye DVO vil bli 

avholdt høsten 2021. Aldersgrensen for deltakelse på kurset er 18 år. NSF oppfordrer enhver 

klubb til å ha en DVO. NSF vil oppdatere oversikten over DVO og sjekke hvem som fremdeles 

ønsker å være aktive og stå på listen. 

 

j. Terminliste 

Terminlisten for sesongen 2021-2022 er ikke endelig avklart pga. ishallsituasjonen i Bergen. 

Bergensklubbene holder NSF løpende oppdatert om situasjonen, og forklarte seksjonen om 

tilstanden i Bergen. Klubber som har mulighet til å overta eller bytte med Bergen 

Kunstløpklubbs stevne i oktober bes kontakte administrasjonen snarest.  (kommentar pr. 

18.6- Bergen har bekreftet is, så OK) 

 

k. «Nye» grener; isdans, synkron. Planer og status 

De norske idanserne Maria Bjørkli og James Kozuta planlegger sin internasjonale debut 

sesongen 2021-2022. NSF håper at flere løpere vil prøve seg i isdans og parløp, og kan være 

behjelpelig med kontakter ved try-out, osv. Dersom noen løpere ønsker å teste 

isdans/parløp, bes de interesserte melde seg til administrasjonen.    

 

For synkronkunstløp finnes det i dag lag i Stavanger, Bergen og Oslo. I NSF sin strategiplan er 

det planlagt synkronseminar i Norge 2021-2022, hvor det er mulighet for klubbene å søke 

midler til å arrangere. Klubbene bes meddele administrasjonen dersom de planlegger 

oppstart av lag. Skate Hamar planlegger muligens synkronseminar sommeren 2021 hvor 

interesserte løpere kan få prøve ut denne grenen.    

 

2. Forslag  

Ingen innkomne forslag.  

 



 
 

 

 

3. Eventuelt 

Det kom innspill fra seksjonen om gutteløftet kan legges til Bergen. NSF har av praktiske 

årsaker avholdt gutteløftet samtidig med Sammen Mot Toppen, men er positive til at 

gutteløftet kan avlegges andre steder og på andre tidspunkter. NSF ønsker økt rekruttering 

av gutter til kunstløp og å beholde de guttene vi allerede har. Alle klubber oppfordres til 

aktivt jobbe for dette.   

Referent: Espen Røtterud Runås 


