Skøytetinget 2003 – Arendal

Styre med erfaring og bredde
Det nyvalgte styret er trolig bredere enn noen gang
tidligere – både når det gjelder erfaring, aldersfordeling og ikke minst talt i antall medlemmer.
Dessuten er kunstløp sterkere representert enn tidligere.

Terje Andersen, TT
President
• Tidl. aktiv toppløper skøyter
• President i NSF 1997-99
• Handelsøkonom
• 10 år i datanettverkbransjen
• Daglig leder i Kaldnes
Miljøteknologi siden 1999

Harald van der Horst, TT
Toppidrettsansvarlig hurtigløp
• Tidligere aktiv utøver i
fotball og friidrett
• Sportslig leder, TT hurtigløp
• Utdannet elektroingeniør
• Salgs- og marketingssjef i
3M Norge siste 13 år

Knut Ludahl, IF Fram
Teknisk ansvarlig hurtigløp
• Aktiv i fotball og vektløfting
• ISU mesterskapsoverdommer
• Visepresident NSF 1992-95,
styremedlem 1995-99
• Lærer 1960-1988
• Idrettssjef Larvik fra 1988
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Bjørn Hennum, Drammens SK
Visepresident
• Styremedlem NSF fra 1999
• Kretsleder Buskerud 93-00
• Bedriftsøk., Bankakad. samt
utd. innen personal, administrasjon og øk. rådgivning
• Ansatt i DnB siden 1968

Tinget vedtok at styret skulle styrkes, ved at kunstløp fikk sin
egen toppidrettsansvarlige. I tillegg ble det vedtatt at ungdomsutvalget skulle være representert med et fullverdig styremedlem.
De til sammen 16 medlemmene og varamedlemmene skal i
de to neste årene lede norsk skøytesport.
Knut Ludahl er styrets eldstemann, og har i seg selv svært
bred erfaring: tidligere aktiv i flere idretter, rennomert internasjonal overdommer og tidligere styremedlem og visepresident.
Ungdomsrepresentant Bjørg Merete Hjallen er styrets yngstemann. Også hun tidligere aktiv og nå leder av NSFs ungdomsutvalg.
I tillegg til de to nevnte finner vi også tidligere presidenter
og styremedlemmer, samt løpere med medaljer fra både NM
og OL! For at du skal bli bedre kjent med det nye styret, presenterer vi det her. Av plasshensyn har vi begrenset presentasjonen til de faste styremedlemmene
AV BJØRN-OVE INDRØY
Julie Vister Nordbø, Asker KK
Breddeidrettsansvarlig
• Tidligere aktiv kunstløper
• Vara NSFs styre 1999-2001
• Trener 2 barneidrett
• Nasj mest. dommer kunstløp
• 2 år NIH og 3 år fysio HiO
• Fysioterapeut ved Friskvernklinikken i Asker

Vibecke Sørensen, OI
Toppidrettsansvarlig kunstløp
• Aktiv kunstløper 1975-91
• Vara NSFs styre siden 2001
• Trener Bergen KK 1992-98
• ISU Development Project 01
• Cand.mag., cand.med.
• Lege ved TIS/Aker Sykehus

Mona Adolfsen, OI
Teknisk ansvarlig kunstløp
• Aktiv kunstløper 1974-82
• Varamedlem NSF 99-01,
styremedlem fra 2001
• ISU-dommer kunstløp
• Handels-/bedriftsøkonom
• Redaktør Norge, Montel AS

(Foto: Friskvernklinikken i
Asker)

Dag Bjørnstad, Aktiv SK
Styremedlem
• Aktiv hurtigløper som ung
• 5 år som medlem/leder i
ASKs styre
• Utdannet bussjåfør
• Trafikkplanlegger i Sporveisbussene siden 1977

Bjørg Merete Hjallen, Gol IL
Ungdomsrepresentant
• Tidligere aktiv hurtigløper
• Leder NSFs ungdomsutvalg
• Student
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Viktige organisasjonsmessige tingvedtak
Skøytetinget i Arendal
gjorde tre viktige
vedtak som vil kunne
få stor betydning for
Norges Skøyteforbund
som organisasjon i
årene framover. Det
første var beslutningen om at lederen av
ungdomsutvalget
tiltrer styret med fulle
rettigheter. Det andre
viktige var debatten
og vedtaket om forbundets sentrale organisering, og det tredje
var vedtaket om å
overføre sentrale
paragrafer fra Spesielle Bestemmelser til
lovene, samt å overlate
utformingen av detaljene til styret.
Forslaget om ungdomsrepresentasjonen i
styret gikk gjennom enstemmig. Tinget
besluttet sogar å gi ungdomsrepresentanten fulle rettigheter i styret, i tråd med
Norges Idrettsforbunds bestemmelser.
Dermed kan vi gratulere Bjørg Merete
Hjallen fra Gol som den første ungdomsrepresentanten i styret, med Kim Daniel
Skogstad fra Leinstrand som personlig
vararepresentant.
Vi føler oss overbevist om at ungdomsutvalgets styrerepresentant ikke bare vil
representere et «friskt pust» i styret, men
at den også kan tilføre styret nyttig kunnskap om hvordan «brukergruppa» ser på
vår idrett som «idrettsprodukt» totalt sett.
Lykke til, Bjørg Merete!

DEN NYE ORGANISASJONSMODELLEN
Den nye sentrale organisasjonsmodellen
som ble vedtatt i 1999 har avstedkommet
mange diskusjoner. Ikke minst har kunstløpsrepresentantene følt seg ubekvemme
med modellen. Det forrige styret nedsatte
et utvalg for å se på modellen og eventuelt komme fram til konkrete forslag, men
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Avtroppende president Rune Gerhardsen ba
om støtte til og redegjorde for noen av de
sentrale forslagene allerede under sin
åpningstale.

utvalget klarte ikke å bli enige om et konkret forslag.
OI fremmet et særskilt tingforslag om
saken, og dette forslaget ble i forkant av
tingbehandlingen noe omformulert av
kunstløpsrepresentantene med Torbjørn
Digernes som fremste talsmann. Etter en
frisk debatt ble enden på visa rimelig god
etter undertegnedes vurdering: Kunstløp
fikk sin egen toppidrettsansvarlige med
vararepresentant inn i styret. Dermed løste
man et mer akutt organisatorisk problem.
Videre bestemte tinget at det kommende styret skulle sette ned en komité
med mandat til å gå gjennom dagens organisasjonsmodell og foreslå eventuelle
endringer, slik at vi kan få en bred organisasjonsdebatt på neste ting. Dette blir
et av de viktigste arbeidsområdene for det
nyvalgte styret, og saken bør få en sentral
plass på Skøytetinget 2005.

FORENKLING AV REGELVERKET
Forbundsstyret satte høsten 2002 ned et
utvalg som skulle se på mulighetene til å
forenkle forbundets regelverk. Komiteen

leverte sin innstilling til styret i mars 2003,
og styret fremmet komiteens forslag for
tinget.
Det mest sentrale forslaget var å overføre sentrale paragrafer i Spesielle Bestemmelser til lovene, slik at fremtidens
Spesielle Bestemmelser ikke blir gjenstand for tingbehandling, men utformingen blir delegert til styret. Forslaget fikk
tingets tilslutning. Det betyr at vi forhåpentligvis slipper lange diskusjoner om
spissfindige detaljer (klasseinndeling, distanser, gruppeinndeling etc.) på kommende ting, og at tingdebattene kan få et
mer fremtidsrettet preg over seg. Debatten rundt forbundets strategi- og handlingsplan i Arendal var et positivt eksempel på en slik debatt.
Tidligere var det slik at tinget kunne
gjøre «uoverveide» detaljvedtak som viste
seg ikke å fungere i praksis, men som man
da måtte leve med i to år. Nå kan man justere kursen hele underveis, med klubber
og kretser som nyttige høringsinstanser.
Det er interessant å merke seg av den
organisasjonskomiteen som ISU har nedsatt har kommet til en helt tilsvarende
konklusjon, nettopp for å få fjernet detaljforslagene (og de er det mange av!) fra
ISU-kongressens dagsorden.
Alt i alt tre viktige tingvedtak som forhåpentligvis vil gjøre vår organisasjon mer
tilpasset dagens mange og store utfordringer.
AV ARILD GJERDE
FOTO: BJØRN-OVE INDRØY
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