Norges Skøyteforbund
Referat fra seksjonsmøtet kunstløp 2. juni 2018
Norgescup
Gjennom sesongen vil det arrangeres en Norgescup med kvalifisering til en avsluttende finale
med 8 deltagere fra hver klasse.
Det kåres en finalevinner i klassene Basic, Debs, Debs A, Novice, Novice A, Junior, Junior A, Senior og
Senior A. I finalen vil de tre beste i hver klasse premieres. Poengoversikt og resultater publiseres på
NSFs nettside fortløpende. NC-finalen arrangeres i Asker i mars 2019.
NM-LM arrangør
Det har vært vanskelig å skaffe arrangører til NM-LM de siste årene. NSF har sett på ulike tiltak og har
besluttet i samråd med TKK at arrangøren ikke står ansvarlig for transport til og fra hotell/arena og
påmeldingsavgiften økes til 1500 kr for Debs A-Senior A, 1000 kr for Basic. Dommeroppsettet til NMLM vil også være klart i god tid (1.oktober) slik at reservasjoner kan gjøres i god tid.
Dette for å begrense arrangørens utgifter. Andre datoer enn den oppsatte helgen kan vurderes.
SIL har etter ledermøtet påtatt seg mesterskapet, ny dato er 4-5.januar.
Rutiner ved stevner ifbm IceCalc
TKK ønsker å knytte til seg noen ressurspersoner som kan være tilgjengelig på telefon ved spørsmål
om IceCalc. Neste sesong vil klubbene få tilgang til en datamappe som er mer ferdig satt opp enn
tidligere. Dette for å avhjelpe arrangører og å unngå feil.
Aktuelle ressurspersoner bes melde seg til isaksenchristine@gmail.com
Nye rutiner for DVO
NSF ønsker bedre oversikt over data og replay operators i klubbene (Input og cutter). Det skal
utarbeides en liste over godkjent DVO. Personer som har erfaring med DVO kan søke om godkjenning
(info vil komme) for å komme på listen. Godkjenning vil gjøres på bakgrunn av tidligere rapporter fra
kontrollere og overdommere. NSF arrangerer kurs 29-30 september for nye DVO eller de som trenger
ny godkjenning. Etter kurset vil de som godkjennes komme på listen. På denne måten vil vi
kvalitetssikre disse rollene under stevner, vi vil ha en offisiell liste slik at det kan bli enklere for
klubber uten DVO å invitere til sine stevner.
Lisens
Mange som trener i klubbene er ikke registrert med lisens. I følge NSF lov skal alle som konkurrerer
ha løst lisens. Vi anbefaler at klubben registrerer ALLE utøvere som trener i klubben, også på
skøyteskolenivå. Uten lisens er ikke løperen forsikret ved skade eller ulykke. Alle under 12 år har
gratis lisens. Vi gjør lisenssjekk før stevner, forrige sesong var det det ved enkelte stevner over 30%
som ikke hadde løst lisens. Løper uten lisens nektes start i konkurransen. Alle løpere som ble gjort
oppmerksom på dette løste lisens før start, så ingen ble nektet start forrige sesong.
NSF jobber med en engangslisens hvis klubber har «drop-in-arrangement». Info om dette kommer.
NSFs Mediebase
Arenics har i samarbeid med NSF utarbeidet en Mediebase for opplasting av musikkfiler. Det er
planen at også løperen elementskjema skal lastes opp her. Dette er steg 2 i implementeringen og vil
ikke være klart til sesongstart.
Løper laster opp musikken (og etter hvert elementskjema) i sin profil i Min Idrett.
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Arrangør laster ned musikkfilene før stevnet. Musikkfilene er samkjørt med påmeldingslisten i
SportsAdmin.
Arrangør plikter å slette musikkfilene etter stevnet og ikke bruke disse i etterkant.
Dette vil forenkle rutiner rundt musikkavspilling ved stevner betraktelig for alle parter.

Justert poengsum til opprykk A-gruppa
Poengsummene fra fjoråret vil bli justert før neste sesong slik at gruppene blir noe jevnere. I tillegg
har ISU publisert ny Scale Of Value. Dette påvirker også poengsummene. Det kom innspill ang.
poenggrense i senior, samt konsekvenser av Scale Of Value, fra flere klubber. TKK vil ta dette med i
sin vurdering.
En løper som oppnådde den nye grensen i fjorårets stevner blir i A-gruppa, de resterende må
kvalifiseres på nytt. Det blir publisert justerte poengsummer og TKK vil publisere en liste der det er
tatt hensyn til fjorårets poengsummer slik at en del løpere vil bli igjen i A.

Trenerutvalget
Trenerutvalget jobber med å utarbeide nye tester, de har også utarbeidet guidelines for trenere som
vil publiseres før sesongstart.
Trenerutvalget består av Veronika Vrklova (OI), Eric De Mena (BKK) og Lillian Arnesen (AKK).
E-læring for trenere
NSF ønsker at alle trenere uten norsk trenerutdanning som jobber i norske klubber skal gjennomføre
tre av NIFs e-læringsmoduler. Modulene er på engelsk og er gratis.
Modulene er om barneidrett, trenerrollen og ren idrett (anti-doping). Info om dette vil bli sendt
klubbene før sesongstart.
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