Norges Skøyteforbunds bredde- og rekrutteringsseminar 2. juni 2018
Norges Skøyteforbund gjennomfører bredde- og rekrutteringsseminar som integrert del av
skøyteforbundets ledermøte på Scandic Lillestrøm 1. og 2. juni.
Målsettingen med seminaret er å synliggjøre noe av det gode arbeidet som gjøres for å spre
skøyteglede, øke rekruttering, og skape attraktive aktiviteter, treningstilbud og inkluderende
klubbmiljøer.
Breddeutvalget håper at erfaringene som deles skal ha overføringsverdier til alle våre grener - og
at både de som deler og de som deltar tar med seg inspirasjon, kunnskap og gode kontakter inn i
eget klubb- og breddearbeid.
I tillegg ønsker breddeutvalget ledermøtets innspill til arbeidet med å videreutvikle og beskrive
god og inspirerende praksis i alle våre grener.

Program lørdag 2. juni
Kl 0900 - 0910

Presentasjon NSF breddeutvalg, mandat, tilnærming - og formål med seminaret
Nils Harald Brattgjerd, styremedlem med breddeansvar

Kl 0910 - 0930

Pågående tiltak - videreføre god og inspirerende praksis
- Om prosjekt Skøyteglede og økonomisk støtte Halvor Lauvstad (5 min)
- Gutte- og jenteløftet, hurtigløp. AG Wind (5 min)
- NSF´s arrangementshåndbok Svenn Erik Ødegård (5 min)
- Oversikt registrerte løpere hurtigløp sesongen 2017/18 og endringer i
registreringspraksis 2018/19. Svenn Erik Ødegård (5 min)

Kl 0930 - 1055

Nye tiltak - videreutvikle og synliggjøre god og inspirerende praksis
- Hva gjør vi i Båstad for å lykkes med skøyteskole, økt aktivitet og godt klubbmiljø?
Kåre Anders Orderud (15 min)
- Idretts-SFO i Hamar IL - erfaringer, muligheter, risikoer og anbefalinger. Ragnhild
Synstad (15 min)
- "Sosiale relasjoner som motivasjon for deltakelse i hurtigløp på skøyter". Einar Moi
Øvstedal, Universitetet i Stavanger (15 min)
- Hva fremmer og motiverer til fortsatt satsing på hurtigløp NC-deltakere over 16 år? Fra
undersøkelse sesongen 2017/18. Breddeutvalget (10 min)
- Gutteløftet kunstløp. Lise Røsto Jensen (5 min)
- Ny NSF-nettside - innhold og muligheter. Lise Røsto Jensen (5 min)
- #Skøyteglede - NSF´s delingskanal for skøyteglede og god praksis. Nils Harald
Brattgjerd (5 min)
- Trener- og leder-workshop hurtigløp. Svenn Erik Ødegård og Nils Harald Brattgjerd (5
min)
- Aktivitetspriser til klubber under LM hurtigløp - og Lorentzen-løpet. Breddeutvalget (5
min)
- Beskrivelse og videreutvikling av god og inspirerende praksis - Breddeutvalget (5 min)

Kl 1055 - 1100

Premiering for god aktivitet ifb med Lorentzen-løpet

Kl 1100 - 1300

Seksjonsmøter kunstløp og hurtigløp

Kl 1300

Lunsj

