Referat Ledermøte
Dato: 28.09.2017

Tilstede: Mona Ripsrud (HSK styre), Lillian Arnesen (HSK styre), Lars Erik Pedersen (HSK styre), Hege
Mølstad (HSK styre), Eivind R. Solberg (HSK styre), Ragnhild Synstad (Hamar IL kunstløp), Bjørn Terje
Andersen (Hamar IL skøyter), Randi Nordli (Brumunddal skøyter), Jens Vasaasen (Stange SK), Camilla
Schjerpen (Kongsvinger skøyter), Stein Olav Evensen (Storhamar kunstløp)
Forfall: Torild Hansen (HSK styre), Johs Wetten (HSK styre), Frida Eline Jensen (HSK styre) Tynset
skøyter, Hallgeir Engebråten (HSK styre), Oddbjørn Lund (Tynset IF), Hilde Vrangsagen (Kongsvinger
kunstløp) og Tore Fløyten (Nord-Odal skøyter)

Sak 01/17 Kretssamlinger
Hurtigløp har avholdt fire samlinger, tre dagssamlinger og en med overnatting. Lavt
oppmøte på overnatting. Kunstløp arrangerer sine senere på is. Hver av de tre klubbene i
kretsen finner aktuell dato og informerer de andre om dette.
Det er opp til arrangørklubb hva man velger av dagsamlinger eller overnatting.
Styret skal informeres om aktuelle dager for samlinger med tanke på tilstedeværelse på
disse.
Hamar IL skøyter undersøker med de andre klubbene om det kan være aktuelt med
kretssamling på is. 11.november er her en aktuell dato.
Ledermøtet ønsker opplegget med kretssamlinger videreført neste sesong.
Dato for kretssamlinger bør fastsettes så raskt som mulig. Kretsen får innspill straks om
ønsket dato fra klubbene.

Sak 02/17 Hjemmeside
Lars Erik informerer om denne nye hjemmesiden og viste ledermøtet en Beta versjon av
denne. Hjemmesiden vil nå bli publisert slik at den blir offentlig. Det blir viktig at kretsens
klubber melder inn saker til styret slik at dette kan publiseres på hjemmesiden. Dette gjelder
både tekst og bilder.

Sak 03/17 Kretsmedalje
Lillian har utarbeidet to alternativer til kretsmedalje. Dette blir en felles medalje for kunstløp
og hurtigløp. Ledermøtet vedtok det ene alternativet. Se vedlegget. Denne blir nå satt i
produksjon.

Sak 04/17 NM søknad
NSF er tildelt VM i 2020 i Vikingskipet. Dette er et arrangement HSK naturlig vil bli en del av.
Dette mesterskapet vil både inneha allround og sprint. HSK søkte i denne forbindelse om å
arrangere NM i forkant med både sprint og allround som en forberedelse til VM. HSK fikk
kun sprint NM, og valgte derfor å takke nei. Dette vil ikke være noen reell forberedelse til
VM.
Det ble reist spørsmål rundt hva som er kriteriene for å få NM? Dette er et spørsmål som
kan være aktuelt å ta med til NSF sitt Ting.
Det vil også i fremtiden i større grad være behov for at klubber og krets går sammen om NM
søknader. Dette kan være en oppgave for kretsen å ta ansvar for.

Sak 05/17 Kveldsløp
Hedmark skøytekrets har som tidligere år søkt om å få leie is til kveldsløp i Vikingskipet på
følgende datoer. Arrangørklubb i parantes.
•
•
•
•

13/11 (Stange SK)
4/12 (Hamar IL)
15/1 (Nord-Odal skøyter)
12/2 (Kongsvinger skøyter)

Hans tar ansvar for påmeldingen til kveldsløpene, mens arrangørklubb stiller med
funksjonærer.
Det er kun kretsens løpere som i utgangspunktet kan stille på kveldsløpene, men løpere
knyttet til Wang med base i Hamar har fått dispensasjon til å stille.

Sak 06/17 Eventuelt
•

Søknad om midler fra HSK
Det er søkt om midler, 10 000, til prosjekt «Økt aktivitet i Vikingskipet» Saken kom
samme dag som ledermøtet ble avholdt og styret hadde i denne forbindelse liten
inngående kjennskap til prosjektet. Det ble kort referert hovedtankene bak
prosjektet. Ledermøtet så på prosjektet som spennende, men ønsket ytterligere og
utdypende informasjon om dette før et endelig vedtak fattes. Styret sender mail til
prosjektets søker, Stein Andersen, og etterspør dette. I tillegg ønskes det et møte
mellom Prosjektgruppa, HSK og de to andre aktørene som det søkes om midler fra,
HIL skøyter og HOA. Dette ble foreslått i forkant av neste styremøte kl.18.00,
23.oktober i Vikingskipet.

•

Autorisasjonsrådet uttrykte en bekymring for at funksjonærstaben i hurtigløp blir
mindre og mindre. Det oppfordres klubbene til å melde på kurs. Mail inn aktuelle
kandidater.

Lars Erik Pedersen
Sekretær
Hedmark skøytekrets
Stange, 28.09.2017
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