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1. Styret foreslår å legge basislisens kr.25 inn i kontingent uten at kontigent 
heves
Begrunnelse: basislisens (kr.25) inkluderer ulykke/skadeforsikring gjennom 
NIF. Det er derfor i klubbens interesse at alle rekrutter tom 10 år meldes inn 
for lisens uten at det er nødvendig med ytterlig avklaring om betaling med 
foresatte. Eldre løpere utløser lisens også i forbindelse med deltakelse på 
(nasjonale og krets-)løp. Lisens over kr.25 betales av medlemmene selv og 
forskutteres av klubben.

2. Styret foreslår å sende inn forslag til årsmøte i Oslo og Akershus 
Skøytekrets til omorganisering med sikte på å redusere tillitsverv
Begrunnelse: kretsens betydning for hurtigløp er redusert, samtidig som 
region Østviken er etablert. Kretsen har en formell rolle i idrettens 
demokratiske system, delfinansiering av aktivitet og kursing. Siste årene har 
det vært svært vanskelig å finne engasjerte medlemmer for verv i kretsen. Pr 
i dag har kretsen 17 verv – delt over hurtigløp og kunstløp. 
Det foreslås aktiv påvirkning av kretsens organisering med sikte på å få 
redusert antall verv, samt effektivisering av kretsens organisasjon. Det 
ønskes også å tilstrebe integrering av regionmodell, herunder undersøke 
mulighet å slå sammen Oslo/Akershus med Østfold for krets skøyteløp.

3. Styret foreslår å sende inn forslag til ledermøte i Norges Skøyteforbund å gi 
instruks til Teknisk Hurtigløp å dispensere junior B løpere for deltakelse i 
NorgesCup
Begrunnelse: på tinget i 2007 (Stavanger) ble det besluttet å gi eldset junior 
B-løpere generell dispensasjon for deltakelse på NorgesCup. Dette var 
begrunnet i at det tilbys relativ få løp for disse ungdommer (på god is), noe 
som kan ha betydning for motivasjon i en sårbar alder. Samtidig ble det 
uttalt at dispensasjon for øvrige junior B-, samt C-løpere kun skulle gis i 
spesielle tilfeller (gode prestasjoner). 
Situasjonen med antall løp og motivasjonsfaktor er tilsvarende for første års 
junior B løpere som for andre års junior B-løpere, fordi løp vanligvis åpnes 
for hele klasser, ikke for årsklasse. I år medførte innført praksis at ca. 7 
første års junior B-løpere på landsbasis ikke fikk delta på NorgesCup, noe 
som i seg selv kan være negativ for motivasjon: avstand mot de andre 
løpere som får gå på god is blir bare større gjennom de gode persene de 
kan oppnå på den gode isen. Siden antall løpere er ubetydelig bør det være 
rimelig å justere innført regel, slik at heldig praksis oppnås. 


