
 

 

Ordinært årsmøte i NORB 3.8.2013   

Tid:   Lørdag 3.8.2011 - kl. 20:00- 22:00 (to timer) 

Sted:  Hagen til Joakim (70 m fra Jordal skatepark, Odalsgaten 11)  

Deltakere: Joakim Wang, Fritjof Krogvold, Per Olav Hetland, Sindre Sandvin, Gitte Christensen, Stian Sannerud, Anders 

Slaatsveen, Stig Rune Anvik, m.flere.  

SAK 1.  GODKJENNING AV INNKALLING / SAKSLISTE.  

Godkjent ved akklamasjon 

SAK 2.  BERETNING FOR ÅRSMØTEPERIODEN. 

2012 

 Møte med Rusken-general angående tagging/skating-kampanjen til Oslo bymiljøetat, NRK-sporten 
 Møte med Jevnaker Kommune ang. artikkel artikkel om byggingen av Jevnaker skatepark  

o (PS: Parken har senere blitt renovert i 2013, og det er opprettet en lokal skateklubb. Bra!)  
2013 

 Møte KUD: Angående spillemidler 
o Oversendt forslag til ny tekst om skateparker i «bestemmelser for tilskudd til idrett og aktivitet» 

 Prekvalifiseringskonkurranser blir organisert og invitert til å holdes:  
o K-Town Skate Jam, Bodø Open, Larvik Open, Stavanger Open, Bergen NM pre-kvalikk og Horten 20. juli  

 Foredrag om skateparker på KUD sin samling for alle fylkenes idrettsrepresentanter, avholdt 28. mai. 
 Møte med om egenorganisert aktivitet, og anleggsmidler hos KUD m/ Snowboardforbundet 
 Oppfølgingsmøte med Snowboardforbundet 
 

Klubber 
 53 registrerte klubber i NORB 
 8 nye klubber registrert så langt i 2013 
 1 klubb betalt kontingent i 2013 

Kommunikasjon: 
 4 artikler på norb.no, 10 på facebook 
 Trafikk norb.no i årsperioden: 9100 førstegangsbesøkende, 1732 tilbakevendende besøkende 
 Trafikk facebook: 1350 liker NORB, har opptil en rekkevidde på 2200 facebookbrukere. 

 
Sindre Sandvin fikk sommerblomst i Bodø, Joakim fikk Kampen-prisen for sitt arbeid for skating i nærmiljøet. NORB er 
stolte over ambassadørene. 

 

                           
 

  



SAK 3.  ØKONOMI.    

Beholdning NORB-konto januar 2013: 13 390,- kroner 

Beholdning NORB-konto august 2013: 14 338,39 kroner 

NORB er oppdatert i Brønnøysundregisteret, og kan fritas for momsplikt, på lik linje med andre frivillige organisasjoner.  

NORB har søkt og fått sponsormidler fra Oslo kommune til gjennomføring av NM. Dette er overført til Nordic Arena, som 
arrangerer NORB NM for NORB. Det som ikke er brukt i henhold til budsjett vil overføres tilbake til Oslo kommune. 

Opprettet Venner av NORB (støttebidrag fra Bodøenergi, Session og NIKE SB)  

NORB søkte støtte hos Sparebankstiftelsen om å gjennomføre kvalikk-konkurranser i 2014, men søknaden ble avslått. 

NORB har ikke noen ansatte, utbetaler honorar eller godtgjørelser annet enn i forbindelse med NORB NM. 

SAK 4. ARBEIDSPLAN   2013-2015: 

INFORMASJON OM ØKT SPILLEMIDDELSTØTTE TIL SKATEPARKANLEGG SOM NORB HAR JOBBET 
FREM, OG VIDERE SYNLIGGJØRING AV DETTE.  

I år har NORB vært ambassadører for å øke de statlige spillemidlene til skateparker. Frem til 2013 har skateparker kun 
vært nevnt under «nærmiljøanlegg» som gir en maksramme på 50% støtte til anlegg opp til 1,2 MNOK.   

NORB har sett at kvalitet på betongparker og krav til varighet av anlegg som tildeles støtte under «ordinære anlegg» er 
sammenfallende, og har etter møte med KUD sendt et forslag til tekst.  Dette har blitt gjennomgått og innlemmet i 
bestemmelsene, nesten uten korrigeringer. Den nye teksten i «Bestemmelser om tilskudd til anlegg for idrett og 
fysisk aktivitet – 2013», punkt 2.6.3, side 36,  ble seende slik ut: 

 

Dette gir skateparkanlegg til sammenligning lik statlig spillemiddelstøtte som:  

 Naturgress fotballstadionanlegg med banedekke for friidrett, seks rundløpsbaner og kast- og hoppfelt. 

 Utendørs kunstis ishockeyanlegg. 

 Tennishall med 1 bane. 

NORB holdt foredrag for fylkenes idrettsrepresentanter om viktigheten av både god design og entreprenørhåndverk, og 
poengtert at det er liten norsk kompetanse, og for å få til god konkurranse må man også få inn utenlandsk kompentanse 

Fremdrift 

NORB har også vært i kontakt med Playboard for å lage en artikkel om temaet, og vil prøve å spre det på denne måten. 
NORB er også med i en gruppe for egenorganisert aktivitet styrt av snowboardforbundet, som forhåpentligvis også kan 
synliggjøre disse mulighetene. 

Det viktig at klubber med ambisjoner setter seg inn i hvilke muligheter som er tilgjengelig, og viktig at NORB synliggjør 
disse så godt det er mulig med de midler vi har. 

Søknadsfrist for spillemidler er 15. November 

 

Skateparkanlegg  

Utendørs skatepark 

Skateparken skal være avsatt til skateboard (og eventuell annen ikke-motorisert rullende aktivitet). 
Arealet må tilsvare minst 800 m2 effektiv kjøreflate i varig materiale, for eksempel betong.  

Tilskudd: 1/3 av godkjent kostnad inntil kr 2 000 000.   

Andre størrelser etter særskilt vurdering av departementet. 



SAK 5. VALG AV STYRE OG PRESIDENT.  

Kandidater stiller til valg. Avgjøres ved akklamasjon 

Disse stilte til valg: 

 Per Olav (President) 

 Joakim Wang (Rulle Jordal Rulleklubb) 

 Gitte Christensen (Bodø skateklubb, jenteskate.no) 

 Sindre Sandvin (Bodø skateklubb, jenteskate.no) 

 Stian Sannerud 

 Fritjof Krogvold 

Styret ble gjenvalgt ved akklamasjon. 

Stig Rune Anvik, leder av Larvik skateboardklubb stilte seg til disp som styremedlem, og er invitert til første styremøter 
for kartlegging og orientering med evt videre opptak i styret. 

SAK 6. EVT. 

 (Fritjof) Vurdering av piloten med kvalifiseringskonkurranser.  
o Det ble diskutert at vi burde få en god tilbakemelding på dette og at dette tas med de som har arrangert og 

de som har deltatt på de lokale konkurransene. 
 

 (Fritjof) IOC/ISF: Hva skjer med OL? 
o Vi vet det var et flørte-møte med IOC, arrangert av ISF i Brasil i år, men det har ikke kommet noe håndfast 

fra dette. I Sverige har skateforbundet blitt medlem av riksidretten, slik at man kan lure på om man 
posisjonerer seg for et evt OL?  

o http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/riksidrottsforbundet/pressrelease/view/skateboard-ny-
idrott-i-riksidrottsfoerbundet-870078 

 

 NORB NM 
o (Fritjof) Konsekvens i resultatliste ved mangel av hjelmbruk: 

 Dersom juniorer bevisst unngår å bruke hjelm under NORB NM, vil de bli diskvalifisert. Med 
«bevisst» menes at juniordeltakeren er underforstått med reglene og bevisst ikke vil bruke hjelm. 
For at kjøreren skal kunne bli diskvalifisert, skal han/henne bli gjort bevisst under runnet sitt av 
speaker, og aktivt velge å ikke kjøre med hjelm.  

 Vedtatt. 
 

o Deltakelse fra kjørere med utenlandsk opprinnelse 
 Deltakelse i NM har gått etter dette prinsippet: Alle skal få lov til å delta. Deltakere med utenlandsk 

opprinnelse kommer ikke på resultatliste. En utenlandsk kjører har ikke mulighet til å hindre 
norske kjørere fra å avansere i konkurransen og skal ikke delta i finaler. 
 

o Format 2013 
 Street 

 Junior (opptil 16 år), Senior (over 16 år):  

 Best av to run, 75 sekund per run 
 Bowl 

 Junior (opptil 16 år), Senior (over 16 år):  

 Introrun-tvungen jam-Outrorun 
 Vert 

 Junior (opptil 18 år), Senior (over 18 år):  

 Kvalifisering to heat, introrun-tvungen jam- outrorun 

 Super finale (beste norske i kvalifiseringen) 

Årsmøtet ble avrundet ved en av NORBs grunnleggere. Anders Slaatsveen underholdt med historisk oppsummering av 
NORBs tilblivelse(gjenoppstandelse) i 1989 og NORB NM på Jordal i 1990. Upriselig! 

http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/riksidrottsforbundet/pressrelease/view/skateboard-ny-idrott-i-riksidrottsfoerbundet-870078
http://www.mynewsdesk.com/se/pressroom/riksidrottsforbundet/pressrelease/view/skateboard-ny-idrott-i-riksidrottsfoerbundet-870078

