Oppvinsings

Norges Skøyteforbund
KOMMUNIKASJONSBREV 115/2017
Oslo, 18.8.2017, oppdatert 1.8.2018

NIF har publisert nye barneidrettsbestemmelser. NSFs har tillagt presiseringer som gjelder vårt forbund.
Disse ble sendt NIF som justerte og etterhvert godkjente dokumentet. NIFs justeringer får konsekvenser og
begrensninger for vår oppvisningsklasse, MEN KUN FOR LØPERE UNDER 9 ÅR.
a) Barn kan delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer fra det året de fyller 6 år og først og
fremst i egen klubb.
NSFs presiseringer:
Det viktigste for skøyteforbundet er at det skapes stor aktivitet lokalt i klubben. Dette gjelder for alle
grener. Grenene i skøyteforbundet har imidlertid noen utfordringer når det gjelder tilgang på anlegg og/
eller is. Dessuten er det store geografiske forskjeller.
Innenfor begrepet lokale konkurranser vil det derfor være store variasjoner fra gren til gren og fra sted til
sted. Noen steder vil lokale konkurranser være i egen klubb og egen krets, andre steder må klubbmiljø
gjerne reise over kommune- og fylkesgrenser for å delta i lokale konkurranser. Generelt ønsker
Skøyteforbundet at klubbene arrangerer konkurranser så nært barnas lokalmiljø som mulig og primært
innen egen skøytekrets. Opptil tre ganger i året kan barn få delta i et nasjonalt arrangement. Det SKAL
søkes til NSF om godkjenning for denne type deltakelse minimum en måned forut for planlagt
konkurranseaktivitet. Intensjonen med denne presiseringen er at utøvere som bor på steder med begrenset
lokalt konkurransetilbud, skal kunne få være med i konkurranser.
NSF kunstløp definerer lokalt arrangement;
Oslo og Akershus Skøytekrets
Østfold/Vestfold
Oppland/Buskerud/Hedmark Skøytekrets
Trøndelag, Nord-Norsk Skøytekrets
Rogaland, Hordaland Skøytekrets
Løpere som er under 9 år kan delta i Oppvisningsklassen tre ganger nasjonalt i løpet av en sesong. Det
betyr altså utenfor det som defineres som lokalt. Løpere som skal delta må melde dette inn til NSF og få
det godkjent FØR de meldes seg på et stevne nasjonalt.
Elektronisk skjema for innmelding:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdPk5xWHGrHS_LAXTOFBqFggVOPF09xHg0KkjMDh7o
GhCD0Zg/viewform?usp=pp_url
Ved eventuelle begrensninger;
Ved oppvisningsstevner skal alltid arrangørklubbens løpere prioriteres, så naboklubber i samme krets, så de
kretser som defineres som lokale. Eventuelle begrensninger i Oppvisningsklassen kommuniseres senest 2
dager etter påmeldingsfristen utløp. Evt. påmeldingsavgift vil da refunderes.

Med vennlig hilsen
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