VALGLOMITEENS KANDIDATER TIL NYTT STYRE I NSF
2017-2019.

President:
Mona Adolfsen
Romerike KK
Født: 1967
Idrett/Organisasjonserfaring Skøyter: ISU overdommer og ISU Teknisk kontroller. Dømt og vært
referee i mesterskap og internasjonale kunstløpkonkurranser på toppnivå (JGP og GP) siden
2000. Vært Teknisk kontroller i GP- og JGP-konkurranser siden 2010. Siste sesong også vært
inkludert i ISUs OAC (Officials Assessment Commision).
Har de siste 5 år vært leder for Toppidrettsutvalget kunstløp. Har tidligere også hatt verv i NSF i
valgkomiteen, dommerutvalget kunstløp, uttaksutvalget i kunstløp. Medlem i NSFs styre som
teknisk ansvarlig kunstløp (2001-2007) og Vara teknisk kunstløp (1999-2001). Deltatt på flere
ISU-kongresser.
Dirigent på NSFs forbundsting fra 2013.
Anen idrettserfaring: Ansvarlig for Hakadal Alpin skiskole med rundt 300 barn og 20 instruktører
i perioden 2007-2011. Var med å etablere Nydalen Alpin (2012) og styremedlem der frem til
2015.
Var selv aktiv kunstløper frem til 1982, hvorav et par sesonger på forbundslag.

Utdanning: Økonom
Bedriftsøkonom (1 år) og Handelsøkonom (4 år) fra Oslo Handelshøyskole (nå BI).

Arbeidserfaring:
Redaktør i Europower, en nyhets- og informasjonstjeneste til kraftbransjen og del av mediehuset
NHST, siden 2008. Fra 2012 også redaktør for fagbladet Energi. Tidligere 11 år hos konkurrenten
Montel, som redaktør og redaksjonssjef.
Ekspertkommentator i kunstløp for NRK siden ca. 2000

Visepresident:
Frode Bøhm
Stavanger og Sandnes SK
Født: 1955
Utdanning:
1974: Examen artium Sogndal Gymnas
1975: Befalsskulen Hærens Samband
1978: Høgskulekandidat Møre og Romsdal Distriktshøgskule, økonomisk/administrativ studieretning
1980: Universitetet i Bergen: Candidatus magisterii (cand.mag)
1984: Universitetet i Bergen: Candidata Berum Politicarum (cand.polit) med Sosialøkonomi Hovudfag
Yrke:
Fagsjef i Norsk olje og gass
Sportsleg bakgrunn og Aktiv idrett:
Fotball. Aktiv i 2. og 3. divisjon for IL Jotun, Fåberg IL, Træff, Brann (U-lag) Ny-Krohnborg, Stavanger IF.
Spilte i Molde FK i 1978 i toppdivisjonen.
Trenar: Trenar B i fotball og Trener I i Norges Skøyteforbund, NSF.
Trenarbakgrunn i fotball i perioden 1989 – 2004 (Stavanger IF senior i 1989), aldersbestemt opp til jr. nivå
fram til 2004.
2017: Trener II i NSF
Trenar i Stavanger skøyteklubb og for jentegruppa ”Speedy Senoritas” 2001 – 2007, trenar i ”Team
Eldevik” 2007 – 2009. Frå 2010: Trenar/lagleiar i Stavanger Sandnes Skøyteklubb
Tillitsverv:
Nestleiar i Stavanger IF fotball 1989 – 1992
Styremedlem Stavanger Idrettsråd 2001 – 2007
Styremedlem Rogaland Idrettskrets 2004 - 2010
Varamedlem i Norges Skøyteforbund 2007 - 2008
Styremedlem Norges Skøyteforbund 2008 – 2009
Visepresident Norges Skøyteforbund 2009 – 2011
Varamedlem i IKS Sørmarka Arena 2010 - 2014

Styremedlem Teknisk komite hurtigløp:
Marchel Lesche Vangberg
Kongsberg IF
Født: 1950
Utdanning:
Examen Artium 1969. Typografutdannelse, Larvik yrkesskole og Harald Lyche & Co. AS,
Drammen (1969-72). Grafisk ingeniør (1972-74), Watford College of Technology, England.
Handelsøkonom (1974-76), Watford College of Technology, England.
Yrkeserfaring:
Tok over daglig ledelse av familiebedriften (grafisk bedrift) på Kongsberg. Har ledet og
videreutviklet denne bedriften siden 1976, og tok over som eier 1.1.1979. Solgte bedriften i
2014. Har også hatt noen styreverv i forskjellige bedrifter.
Idrett/organisasjonserfaring:
Kongsberg IF: 1965-68 styremedlem, 1977-d.d. diverse styreverv, leder, nestleder, styremedlem.
Buskerud Skøytekrets: Leder og medlem av autorisasjonsrådet i mange år. NSF: Medlem av DUH
fra 2001 til 2011 og TKH fra 2003. Leder av NSFs starterkurs. Ansvarlig Teknisk Hurtigløp i NSFs
styre 2011-17. Nasjonal starter fra 1976. Internasjonal starter fra 1982. ISU starter 1993-2010.
Internasjonal starter etter oppnådd aldersgrense som ISU starter i 2010 og fram til i dag. Leder
av ISUs starterkurs 2003-2010. Leder arr. komite for landskamper, 4 NM, EM damer og VM
junior.

Styremedlem Teknisk komite kunstløp:
Christine Isaksen
Oslo SK
Født: 1989
Utdanning:
Master i Software Engineering fra Høgskolen og Universitetet i Bergen der jeg skrev
masteroppgave om datasystemet som brukes under konkurranser i kunstløp.
Ved siden av mastergradstudiet mitt, tok jeg også en deltidslederutdanning gjennom NIH, Yngre
ledere i idretten.
Bachelor i Informasjonsteknologi fra Høgskolen i Bergen med et utveklingssemester i Auckland,
New Zealand.
Skøytebakgrunn:
Aktiv kunstløper fram til jeg var 19 år med deltagelse i Norgesmesterskap og nasjonale og
internasjonale konkurranser. Jobbet deretter i Disney On Ice som profesjonell kunstløper i 3 år
der vi turnerte i ca 15 land.
Er utdannet internasjonal teknisk spesialist og dømmer konkurranser i kunstløp.
Teknisk Delegert under NM-LM i kunstløp i 2016 og 2017.
Har bidratt på flere ulike internasjonale konkurranser som frivillig, sist under Ungdoms OL i
2016.
Har sittet i styret som varamedlem i teknisk komite kunstløp siden 2015.
Har jobbet i ulike klubber som deltidstrener de siste 12 årene.
Jobberfaring:
IT-konsulent i Computas siden høsten 2016.
Kundesupport i TV 2 Sumo, vikar i barnehage og butikkmedarbeider i sports- og klesbransjen.
Profesjonell kunstløper i Disney On Ice i 3 år.
Tillitsverv:
Er studiekontakt i Computas der vi har ansvar for planlegging og gjennomføring av besøk på ulike
studiesteder for å rekruttere og markedsføre bedriften.
Har hatt ulike verv gjennom min utdanning i diverse fagutvalg, planleggingsgrupper og som
studierepresentant.

Styremedlem Bredde:
Nils Harald Brattgjerd
SPK Falken
Født: 1971
Erfaring med arbeid i idrettsorganisasjon:
Styremedlem og arrangementsansvarlig i Sportsklubben Falken siden 2014.
Arrangementsansvarlig for NC og NM Allround i regi av Trondheimsalliansen siste to sesonger og under parolen "proft, smidig og trivelig" samarbeidet med vår NM-skole samt øvrige aktører
innen kommune, marked og media for å fremme positiv oppmerksomhet rundt skøytesporten og
våre flotte utøvere.
Leder arbeidskomite i Sør Trøndelag Skøytekrets og deltar i kommunal mulighetsstudie som
jobber med framtidig skøytehall på Leangen.
Utdanning:
Sosionom med tilleggsutdanninger i bl.a. psykologi, organisasjon og ledelse, løsningsfokusert
arbeid
Jobberfaring:
Lang erfaring med arbeid med ungdom og familier, 15 års ledererfaring fra offentlig sektor,
herunder etablering og drift av flere enheter. Avdelingsdirektør i Bufetat region Midt-Norge
blant annet med ansvar for drift og utvikling av nasjonale og regionale enheter. Erfaring fra
arbeid i Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og fra ledelse av ulike regionale prosjekter
knyttet til kvalitetsutvikling og organisasjonsendring.
Motivasjon og ambisjon:
Bidra til godt breddearbeid gjennom å synliggjøre, understøtte og legge til rette for å dele og
videreutvikle god og inspirerende praksis i og mellom klubber, kretser og forbund - slik at mange
flere får kjenne gleden ved aktivitet på is, får del i gode skøyteopplevelser og inspireres til videre
satsing.
#nårviengasjererfolkblirdetliv#detlilleekstrakangjøreenstorforskjell#skapegodeskøyteopplevelser
sammen

Styremedlem:
Ståle Njåtun
Asker SK
Født: 1962
Utdannet toller og bedriftsøkonom fra BI
Lang ledererfaring fra byggebransjen, nå daglig leder i Doka Norge AS.
Styremedlem i Asker skøyteklubb, sentral i flere større arrangementer.
Trener 2 NSF, hovedtrener i klubben siden 2001 med fullt treneransvar for en rekke løpere på
alle nivåer.
Resultatene kommer hvis vi jobber sammen, profesjonelt og mot felles mål, og er åpne, ærlige
og respektfulle overfor hverandre.
Flere representasjonsoppgaver som trener (landskamper, jr-WC, jr-VM).
Sittet 4 år som medlem av toppidrettsutvalget hurtigløp, 2 av disse som leder.
Utnevnt til æresmedlem av Asker skøyteklubb i 2014.
Ønsker å bidra til sportens videre utvikling, basert på det strategidokumentet som foreligger.
Tror på kreftene som finnes i organisasjonen, men også at disse kan forenes og koordineres på
en enda bedre måte enn i dag.
Er opptatt av å posisjonere sporten for å sikre økonomi. Tror dette er mulig, bla a gjennom en
mer bevisst og offensiv mediestrategi.

Styremedlem:
Kari Amble.

Bergen KK

Født: 1961
Idrett og verv
2015 – 2017 : Styremedlem, Norges Skøyteforbund (NSF)
2013 – 2015 : Medlem, NSFs Organisasjonsutvalg
2016 – 2017 : Trener 2, NSF
2016 – 2017 : Skøyteskoleleder, Bergen Kunstløpklubb (BKK) – nybegynnere, ansvar for aktivitetsledere
2015 – 2016 : Trener 1, NSF
2013 – 2015 : Trener, skøyteskolen BKK, foreldregruppen
2013 – 2015 : Styremedlem, BKK – opprettet BKKs PR- og infogruppe
1978 – 1979 : Var med som ungdom å starte Bergen Kunstløpklubb, vara og assisterende trener.
Som barn/ungdom drev jeg kunstløp i Årstad/Djerv idrettslag og BKK. Turnet i elitetropp, Gymnastic
Modern (i dag RS), Fana Idrettslag.
Jobb
2015 – 2017 : Seniorrådgiver, kommunikasjon, Raftostiftelsen
2014 – 2015 : Universitetslektor journalistikk, Universitet i Bergen (UiB)
2008 – 2014 : Informasjonsleder, Raftostiftelsen
2004 – 2007 : Informasjonsleder, Bergen Næringsråd
1995 – 2004 : Journalist, NRK: Reporter, programleder og vaktsjef i en rekke nyhetsredaksjoner
1982 – 1984 : Reporter, samfunnsredaktør, RadiOrakel
Utdannelse
Bachelor: statsvitenskap mellomfag/Universitetet i Oslo (UiO), historie mellomfag/UiB og
massekommunikasjon grunnfag/UiO. I tillegg har jeg en rekke interne journalist- og mediekurs fra NRK og
andre organisasjoner.
Andre verv
2014 - 2017 : Vara, Universitetet i Bergen (UiB)
2011 - 2012 : Rektors Samarbeidsråd, UIB
2006 - 2008 : Vara, Bergen Røde Kors´ styre
1999 - 2001 : Norsk Journalistlag, NRKJ, Bergen Journalistlag og Bergens Presseforening. Diverse verv:
Styremedlem, lokallagsleder, arbeidsutvalg, streikekomite og en rekke utvalg.
Ambisjoner og visjoner for NSF
1) Det er viktig å spre skøyte- og idrettsglede, slik at alle inkluderes og det blir en positiv del av
menneskers liv.
2) Jeg mener det er viktig å kombinere bredde og topp, ved at dette alltid gjenspeiles i NSFs strategi på en
tydelig måte. Dagens NSFs strategi er på rett spor. Når det gjelder tiltakene bør NSF spisse og styrke enda
mer arbeidet med økonomi og kommunikasjon for å nå målene.
3) Klubbene er NSFs hjerte og det er satsing på klubbutvikling som skal løfte sporten fremover. Kretsene,
sammen med NSFs administrasjon og styret, bør satse enda mer på å utdanne trenere og tillitsvalgte.
4) Jeg er bekymret over at mange ungdommer, både i bredde og topp slutter med idrett. NSF må finne
nye tiltak som sikrer rekruttering og hvordan vi kan ta vare på ungdom i idretten.

Varamedlem Teknisk komite hurtigløp:
Bjørn Pettersen
Aktiv SK
Født: 1953
Utdanning: Sivilingeniør fra Teknisk Fysikk, Norges Tekniske Høgskole, NTH.
Yrkeserfaring: Instrumentering og tilstandskontroll for offshoreindustrien, nå i FORCE
Technology Norway.
Skøytebakgrunn: Overdommer hurtigløp siden 1999; OD i nasjonale løp, NC og NM; teknisk
delegert NSF; ISU overdommer siden 2012; OD i Junior World Cup, World Cup, EM og VM
enkeltdistanser; medlem av Dommerutvalg Hurtigløp, DUH, og Teknisk komité hurtigløp, TKH,
siden 2011; leder DUH 2013-15; fra 2015 varamedlem TH, medlem TKH, NC ansvarlig.

Varamedlem Teknisk komite kunstløp:
Vibeke Morken
Hamar IL
Født: 1971
Idrett/org. erfaring:
Pt. Sportslig leder, HIL Kunstløp, Nasjonal kunstløpdommer fra 1997-2014, tidligere medlem og
leder av dommerutvalget i Kunstløp (DUK), tidligere leder i Storhamar Kunstløp (1999-2001),
Styremedlem/vara Storhamar Hockey Elite 2014-2015 (pt. leder valgkomite)
Arrangement:
YOG, ungdoms-OL 2016 - konkurranseleder (competition manager), Junior-VM kunstløp i 2002leder isteknisk, OL 1994- arrangementsstøtte, Kunstløp
Utdanning: Jurist (1997)
Arbeidsforhold: Ansatt i Statens sivilrettsforvaltning siden 2015
Tidligere: Aetat 1997-1998, Hedmark Fylkestrygdekontor 1998-2005, Skatt Øst 2005-2013,
Fylkesmannen i Hedmark 2013-2014
Diverse politiske verv i Hamar Kommune; kontrollutvalg, klagenemd, overformynderi.

Varamedlem Bredde:
Signe Slettmoen
Oslo RD
Født: 1986
Er tidligere styreleder for Oslo Roller Derby klubb, som er en idrettsklubb som ble startet i september
2011, der hun selv er aktiv og spiller på A-laget.

Utdanning:
Bachelor i Statsvitenskap fra Universitetet i Agder / Montclair State University (USA) og Master i
Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo / Baltic State Technical University (Russland).

Arbeidserfaring:
Seminarleder UiO 2010 - 2011
Lektorvikar Sofienberg Videregående Skole 2011 – 2012
Har fra 2012 jobbet i Venstre som henholdsvis Organisasjonssekretær (Unge Venstre), Valgkamprådgiver,
Organisasjonsrådgiver i Oslo Venstre og Organisasjonsrådgiver i Venstres Hovedorganisasjon. Jobber i dag
som rådgiver i Politidirektoratet.

Det jeg er mest opptatt av med bredde og skøytesporten er at vi må snakke om det i videste forstand.
Breddeidretten må ønske flest mulig velkommen til å delta, uavhengig av kjønn, alder,legning,
funksjonsnivå, prestasjonsnivå og ambisjonsnivå. Ordet bredde skal være ensbetydende med bredde
innen alle disse områdene. Talentutviklingen i bredde skal handle om å gi hver enkelt utøver rom til å
utvikle sitt talent ut fra sine ambisjoner og prestasjoner. På samme måte må vi snakke om skøytesporten i
sin videste forstand. Et felles mål må være å få flest mulig til å lære å trives på skøyter, uavhengig av gren.
For idrettsglede må læres, og det er idrettsglede skøytesporten må tuftes på. Det er ingen norgesmestere
som har klatret til topps på pallen uten å ha et fundament av idrettsglede i bunn. Derfor må vi slutte å
snakke om det som skiller oss, som er hva slags type skøyter vi går på, og snakke mer om det som binder
oss sammen, nemlig gleden over å gå på skøyter! Slik kan vi øke rekrutteringen, og slik kan vi holde flest
mulig aktive lengre.

Varamedlem Styre:
Nils Einar Aas
Aktiv SK
Født: 1966
Utdannet siviløkonom fra Handelshøyskolen BI.
Lang ledererfaring fra næringslivet, nåværende stilling som administrerende direktør i Retura
Norge AS.
Generalsekretær i Norges Skøyteforbund i perioden 2010-2014.
Tidligere styremedlem i Aktiv Skøyteklubb. Nåværende leder av klubbens anleggsutvalg og
medlem av styringsgruppen i pådrivergruppen for ishall på Valle Hovin siden 2007.

Tidligere aktiv hurtigløper, junior norgesmester og landslagsløper på slutten av 1980- tallet.

