
A SKER SKØYTEKLUBB  

FORSLAG ÅRSMØTE 2009

Styrets forslag for årsmøte i Asker Skøyteklubb:
1. Styret foreslår å satse på rulleskøyte-asfalt på Risenga, evt. med hjelp av 

egne midler som f.eks. kan være forskudd på lån til Asker Kommune. Drift 
av banen skal til enhver til være Asker Kommune, men Asker Skøyteklubb 
kan være initiativ-taker for etablering av en slik bane, herunder søke 
spillemidler og forsvare prioritering.

2. Styret foreslår vesentlig reduksjon av den formelle organisasjonen i region 
Østviken, i samsvar med NSFs oppfølging, støtte og økonomi. Asker 
Skøyteklubb ønsker ikke lenger være solidarisk ansvarlig for evt. 
underskudd i regionen. Når NSFs satsing på region, eller evt. samkjøring 
med særkrets blir aktuell vurderes organisasjonsmodellen på nytt.

Styrets forslag for Skøyteting 2009 (disse er sendt til NSF ifm formell frist 31.3.2009, 
men kan trekkes tilbake eller endres dersom årsmøte bestemmer dette):

3. Asker Skøyteklubb foreslår å styrke økonomi for arrangører til Norges Cup. 
Dette kan gjøres gjennom en eller kombinasjon av følgende tiltak:

a. Øke satser for startkontingent
b. Redusere satser for premier i enkeltløp.
c. Annonsere sammenlagt premier for Norges Cup ved sesongstart.
d. NSF garanterer for underskudd (basert på revidert regnskap), utenom 

evt. sponsor/annonsør inntekter.
e. NSF bærer kostnader for oppnevnte funksjonærer.
f. NSF kan premiere arrangører som får mer enn 34 poeng i vurdering av 

TD.
Bakgrunn: det er vanskelig å få arrangører til å stille for NC. Det er lite 
interesse fra skøyteløpere for –spesielt- utendørs NC. Desto senere man 
kommer i sesongen, desto færre deltakere. Utenom annonsører/sponsorer 
er NC et tapsprosjekt. Samtidig har alle klubber (og NSF) et felles ansvar å 
arrangere løp: man kan ikke forvente å kunne sende ut sine løpere på løp 
rundt omkring i landet, når klubber selv ikke stiller som arrangør.

4. Asker Skøyteklubb ber NSF å dele budsjett i administrasjon, bredde og 
toppidrett slik:

a. Toppidrett kunstløp/hurtigløp – forbundsgrupper
b. Toppidrett kunstløp/hurtigløp – landslag
c. Toppidrett - regionsatsing
d. Breddeidrett – Norges Cup, langløp, klubber
e. Breddeidrett - rekruttering
f. Administrasjon – kontor/drift
Bakgrunn: det er vedværende diskusjon om økonomi, som virker 
lammende. Det skal være styrets anliggende å prioritere bruk av 
tilgjengelige midler. Styret skal ha tillitt fra tinget til dette, men tinget kan 



gjennom et mer spesifikk budjett gi klare signaler om hvilke områder 
ønskes prioritert, samtidig som tinget gir signal om omfang av de ulike 
satsingsområder, og ikke minst gjøre det klar at det ikke er ønskelig med 
omprioritering: bredde skal f.eks. ikke subsidiere topp. Regionsatsing må 
kvantifiseres, eller legges ned.

5. Asker Skøyteklubb foreslår at NSF budsjetterer med full kvote til ulike 
mesterskap. Uttak baserer seg til enhver tid på sportslige prestasjoner (man 
kan evt. bli enige om i spesielle tilfeller andre sportslige hensyn). Dersom 
forbundets midler ikke strekker til budsjetteres med at det avkreves egen 
andel fra de løpere som er tatt ut. Men i tilfelle en løper som er tatt ut ikke 
kan delta pga egen andelen, blir plassen i utgangspunkt ikke erstattet av en 
annen løper som kunne ha betalt egen andelen.
Bakgrunn: det er oppfattet at den vedværende diskusjon om økonomi har 
forkludret sportslig satsing. Med bakgrunn i stolt norsk skøytehistorie føler 
Norsk skøytesport seg overlegen og mener man ikke skal sende løpere til 
f.eks. World Cup eller andre internasjonale stevner når disse løpere ikke kan 
kjempe om medaljer, stille i A-gruppe, eller andre slike hensyn. 
Forslagsstiller påstår at deltakelse i slike stevner i seg selv vil kunne være 
motiverende – gi internasjonal erfaring- og øke sjansene til at Norge kan øke 
antall deltagere i de viktigste stevne etterhvert. 
Det er selvsagt registrert at i sesong 2008/2009 er Norge representert 
gjennom mange løpere på ulike stevner Mesterskap, WC, ChallengerCup, 
WCjr. Poenget er at det ikke skal stå på pengene om løperne får delta 
(sportslige vurderinger bør ikke misbrukes for å unngå diskuson om 
økonomi og egenandel). Og hvis det står på pengene skal dette være løper 
eller klubb sin vurdering

6. Asker Skøyteklubb ber NSF vurdere å etablere ansette/engasjere flere 
trenere som kan følge opp forbundslaget og/eller landslaget.

Bakgrunn: I en slik konstellasjon er det lettere å etablere et juniorlandslag 
eller sprintlag dersom dette er ønskelig og reelt ift løpermasse. Det vil også 
være lettere å følge opp løpere fra forbundsgruppe i periode disse ikke blir 
tatt ut på landslaget. Slik ansettelse vil også være rekrutteringsmulighet for 
trenere på det allerhøyeste nivå.
Det er selvsagt krav at alle trenere som er ansatt til enhver tid får klare 
arbeidsoppgaver og arbeidsvilkår (herunder vurdering om det er 100% 
ansettelse), slik at ansatte kan evalueres av daglig ledelse etter målbare 
krav. 

En slik prosess vil kunne medføre økonomiske utfordringer på kort sikt, men 
skulle ikke av den grunn avvises som behov og/eller mål. I en periode med 
dårlig økonomi kan målet forsøkes innfridd ved å invitere til dugnad, eller 
godtgjøre trenere på annet vis. I denne forbindelse nevnes at det er usikker 
om det er riktig at ansatt sportsjef eller utviklingssjef bruker sin tid til å være 
hjelpetrener for landslaget. Slikt kan utføres av andre trenere. Hvis ikke 
disse trenere er ansatt av NSF på hel- eller deltid trenger ikke dette være en 
ulempe: en trener kan være region- eller klubbtrener i det daglige og kan 
være invitert til å delta / bistå for mesterskap, samling eller annet. Gjennom 
slik engasjement kan kompetanseoverføring fra NSFs trener (og 



Olympiatoppen) til regiontrenere eller klubbtrenere skje på naturlig vis, noe 
som tjener mange mål.

Forslaget må ikke oppfattes som kritikk på landslagstrener og/eller forsøk på 
å gripe inn i en ansettelsesprosess, men et forsøk å formulere mål, 
tilrettelegge for å oppnå disse mål, uten at disse mål diskvalifiseres/avvises 
som følge av snevre økonomiske vurderinger. 

Styrets forslag for Skøyteting 2009 (disse er sendt til NSF ifm formell frist 31.3.2009, 
men kan trekkes tilbake eller endres dersom årsmøte bestemmer dette), og kretsens 
årsmøte:

.
7. Asker Skøyteklubb foreslår at NSF gir særkretser Oslo/Akershus og Østfold 

oppdrag til å slå seg sammen, slik at region Østviken dekker samme areal 
som særkrets.
Bakgrunn: det er vanskelig å finne representanter til å bemanne ulike 
kretsstyrer og komiteer. Da hver krets ikke favner mange klubber er det i 
skøyte-sammenheng like greit å slå sammen kretsen (akkurat som i sin tid 
Akershus og Oslo ble slått sammen). Samtidig vil en slik sammenslåing 
resultere i at kretsens område faller sammen med NSFs regionale 
toppidretssatsning – noe som kan ha fordeler ift f.eks. søknader til kretsen 
om prosjekt/kurs-støtte.


