
 
Referat  
styremøte nr 3 2014/2015 
 
Klubbhuset Stange søndag 16. november 2014 kl 18.00-19.45  
 
Tilstede: Mona Ripsrud, Lillian Arnesen, Jenny Ervik, Erik Julsrud 

Morten Sand (tlf.), Oddbjørn Lund (tlf.) 
  
Forfall:  Hilde Grøndahl, Robin Nicolai Gruben 
 
Ikke tilstede: Ingrid Nilsen 
 

 
1) SØKNAD JONAS BEKKEN - TRENERUTDANNING 
- viser til e-post utsendt 26.10.2014 med vedlegg ”Søknad fra Jonas Bekken” og forslaget til svarbrev 
- diskutere retningslinjer for hva Hedmark Skøytekrets skal støtte 
Styret vedtok at trenerutdanning i NSFs regi nivå 1 og 2 er et klubbansvar.  
Styret vedtok å støtte trenerutdanning i NSFs regi nivå 3 og 4 eller tilsvarende utdanning i regi av 
Idrettshøyskolen/Olympiatoppen etter søknad, men inntil kr 10.000. Denne utdannelsen kan også finansieres ved 
stipender fra Lånekassa eventuelt som studielån.   
Styret vedtok å støtte Jonas Bekken med kr 5.000 pr år. 
Svar sendes til Jonas. 
 
2) SØKNAD HAMAR IL – ETTERBETALING EGENANDEL, DEKNING AV 
OVERDOMMERKURS/SEMINAR, ÅPENHET 
- viser til e-post utsendt 26.10.2014 med henvendelsen fra Hamar IL skøytegruppe samt forslaget til svar. 
Hedmark Skøytekrets støtter refusjon av egenandeler ved representasjon for Norges Skøyteforbund, ref. tidligere 
vedtak, med inntil kr 3.000. Dette gjelder alle grener. Dette har ikke tilbakevirkende kraft. 
Styret slutter seg til svaret som er foreslått i tilbakemelding til Hamar IL. 
 
Vedr. dekning av overdommerkurs/-seminar, Hedmark Skøytekrets dekker ikke utlegg for dette på nasjonalt nivå. 
 
Tilbakemelding til Hamar IL. 
 
3) ØNSKE OM ENDRING KM-ARRANGEMENT KUNSTLØP 
- viser til e-post utsendt fra Lillian 26.10.2014. 
Det arrangeres felles kretsmesterskap for Hedmark og Oppland skøytekretser. Stevnet omdøpes til 
Innlandsmesterskap. 
Kretsen dekkes medaljer til kunstløp for Hedmark Skøytekrets. Hedmark og Oppland kunstløp tar selv ansvaret 
for å sette opp en struktur for arrangementene.   
 
4) KM hurtigløp 2014/2015 
Arrangeres sammen med Oppland Skøytekrets. Forslag til stevneinnbydelse oversendt fra Oppland. 
Kretsen dekker medaljer, klasser 12 år, junior A, B, C, senior, avklare klasser. 
Deltagerpremie til alle med enhetspris inntil kr 50,-. Alternative leverandør Tegu sport/ Trofé. 
Forespør om Morten Sand kan ta ansvaret for medaljer og premier. 
 
5) EVENTUELT 
- YOG2016, ny grenleder hurtigløp Ole Hermann Sørli 
- Post 3-midler, søknad sendes. 
- e-post møter benyttes hvis det er hensiktsmessig 
- nyhetssak om Ole Bjørnsmoen Næss i forbundsgruppa til HSKs nettside. 
- arrangør av kveldsløp 3 er avklart, funksjonærer er avklart 
 
Nytt styremøte er ikke berammet. 
 
Erik 
sekretær 


