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Norges Vannski- og Wakeboard Forbunds Forum 2015 

Thon Hotel Arena, Lillestrøm, 7. november  
 

 

Til stede: 

Styret:   Heidi Brenna, Lars Andreas Marthinsen, Lasse Johnsen, Lene Hoel,  

   Micke Kjellander (idrettssjef) 

Hedmark/Oppland: Runar Jeistad 

Arendal:  Egil Furre, Jorun Stiansen, Stian Syversen, Lene Grenlee, Dan Iversen, 

   Odd Roar Solerød 

Asker og Bærum: Henrik Foss 

Enebakk:  Roy Olsen, Arnfinn Berntsen, Espen Skaug, 

Kvelde:   Terje Baksaas, Lise Elgesem Vang, Robert Vang 

Moelv:   Trond Bjørke, Thor Arne Jacobsen 

Neglespretten:  Tobben Mærde 

Skien:   Einar Stangeland 

Slåstad:   Lars Ola Våltorp, Monika Stalheim, Dot Bergh 

Tønsberg:  André Natland, Thomas Jensen, Mathias Veiga Henriksen, Jørgen Nydahl,  

   Anne B. Nydahl 

Ullensaker:  Thorstein Granhus, Thea Granhus 

Andre:   Trudi Andersen 

 

Til sammen 34 personer var til stede på forumet. 

 

Innledning  

v/ Heidi. 

 

Sesongen 2015.  

Micke, Tobben og Odd Roar gikk igjennom årets sesong. 

 

Utdanning  

v/ Heidi. 

 

Økonomi 

v/ Lars Andreas. Står igjen post 3 midler.  De klubber som har søkt men ikke rapportert må gjøre dette 

snarest. 

 

Ny lovnorm 

- Spørsmål om hvilke endringer som kommer 

 

Ny lisensordning 

Blir med Gjensidige.  Lisens for kommende sesong vil bli sendt ut ila januar måned. 

 

Utstyrsliste 

- Egil nevner at han har fått anleggsstøtte av fylkeskommune. Han sender referat til forbundet. 

- Forslag om at skylon, trippelbar og sitski fjernes fra listen. 

- Slalåmbøyer kan vurderes fjernet. 

- Ønske om å få inn vinsj, hinder/elementer, splash eye. 

Her kan man undersøke hva Snowboardforbundet har på sin liste. 

 

Anlegg 

- Terje opplyser om at NIF ikke svarer på spørsmålet om en kommune har lov til å legge ned et 

idrettsanlegg. 

- Forslag om at det bør utarbeides en ny rapport om forurensning i små vann. 
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Handlingsplan 

Under punktet anlegg, kommer det følgende innspill: 

- En konsulent bør utarbeide en bruksanvisning for hvordan man skal gå frem. 

- En konsulent kan være kostbart. Det beste vil være å snakke med grunneier først. En regnskapsfører 

kan brukes til å sette opp et budsjett. 

- Forslag om å hente informasjon om hvordan de har gått frem i Tyskland hvor det ligger flere 

kabelanlegg. 

- Bergen er en by vi bør få opp et anlegg. Det en av de største byene samt at det ligger mye vann rundt 

byen. Kan det være mulighet for at Stavanger og Sandnes gjør litt promotering og forsøker å finne 

noen kontakter som kan være interesserte? 

- Det ligger en instabane i Enebakk. Forslag om å reise rundt og ha noen eventer for å promotere 

sporten. Invitere lokalavis og snakke med kommune. 

- Hvordan sikre verdier på Norsjø for klubben? Det burde vært gjort en skikkelig avtale på forhånd om 

elementene slik at man slipper krangel i ettertid. Forbundet bør gå inn å hjelpe klubben. I slike saker 

bør forbundet for eksempel hjelpe med å engasjere advokat. 

- Forslag på om forbundet kan hjelpe klubbene mer med det administrative da klubbene er mest 

opptatt av aktivitet.  

- Kan stillingen til Micke utvides slik at han jobber mer med anlegg. 

- Padderudvannet kan brukes som et prøveprosjekt til å samle erfaring. Det ligger nært Oslo og kan 

være noe å vise til. 

- Alle er enige om at det bør satses på anlegg. 

 

Under punktet aktivitet, kommer følgende innspill: 

- Fokus på ungdom 

- Forslag om å få til noe på Ekstremsportveko. Egil har forsøkt dette tidligere uten hell. 

- X Games i Oslo i februar. Kan man få til noe på snø her, eventuelt være der med en stand og vise hva 

vi driver med. Kontakt Dan. 

 

Budsjett 

-I forbindelse med utdanningsposten kommer det frem at Trudi har kompetanse til å utdanne dommere 

i wakeboard. 

 

Terminliste 

- Denne bør være klar så tidlig som mulig. Senest 1. april. 

 

EM Siap 

- Her må kvalifiseringskrav settes ned og laget fylles opp. 

 

Forumet ble så delt i et vannski forum og et wakeboard forum. 

Referatet fra vannski delen finner dere under.  Wakeboard delen kommer helt til slutt i 

dokumentet. 

 

Vannski relaterte saker: 

 

Regler delfincup: 

- Hvordan kan vi få utviklet barna/ungdommene videre. Det er for mange og tar for lang tid i 

konkurransene. Det blir for mange pass i funkbanen og det er ikke utfordrende og løfte en arm i trick. 

- For trick blir det foreslått at man kan sette maks grense for delfintrick til 200. Når denne summen er 

nådd så strykes poengene. Da er det ingen poeng å gjøre delfintrick og de kan bruke mer tid på å gå 

videre med vanlige trick. Et annet forslag er å sette maks poengsum for delfintrick totalt til 30 poeng. 

Da vil det lønne seg å ta et vanlig trick. Det kommer også forslag om å legge inn i delfintrick at man 

hopper over bølgen og får poeng for luft under skia. Det avtales at Micke, Thea og Lise tar dette 

videre. De som vil kan sende forslag. 
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- Øvre aldersgrense blir diskutert i forhold til antall deltakere. Det er enighet om at dette får man ta når 

problemet kommer og at det er et hyggelig problem. Dette kan for eksempel løses på andre måter med 

å sette et maks antall på gjennomkjøringer i slalåm. 

- For slalåm blir det også foreslått at to poeng i den vanlige slalåmbanen tilsvarer 3 gjennomkjøringer i 

funkbanen. Man får mindre betalt i poeng og det vil lønne seg å komme seg i den vanlige banen. 

Forslag om at man kun får kjøre opp til 43 km/t i funkbanen. Det er ikke vits i å kjøre raskere i denne. 

 

EM: 

- Lars Ola fortalte om hvor de var kommet i prosessen. 

- Ble foreslått å arrangere en trening for delfiner på et anlegg i nærheten eller på sjø 2 i forbindelse 

med EM og dra som en gruppe sammen for å se EM. Det blir også foreslått at man kan invitere barna 

til å være frivillige og for eksempel lage en camp. De kan fint hjelpe med søppel, kiosk og lignende. 

Gi de en t-skjorte. Roy tar ansvar. 

 

NM format: 

- Det blir diskutert om man bør dele opp at det går på to helger eventuelt sette kvalifiseringskrav. Flere 

ønsker at man fortsetter med samme format, men setter kvalifiseringskrav i Open for eksempel.  

- Krav for de yngste kan være å ha deltatt i en konkurranse tidligere, enten ordinær eller delfincup. 

Eventuelt må de ha oppnådd poeng i den grenen de skal delta i på i NM. Det ble også foreslått å bruke 

de samme kravene som ble brukt for å kunne være med på regional samling tidligere i år. Enighet om 

at kravene ikke bør være for høye. 

 

Samarbeidstreff: 

- Forslag om å sette et antall plasser og at klubbene selv velger hvilke deltakere de sender. 

- Det blir også foreslått å arrangere det slik at flest mulig kan delta. For eksempel bowling, få inn en 

turntrener, eller være i svømmehall. Simple is good.  

- Det blir også nevnt muligheter for en vintersamling. Einar kan ha ski samling i desember. 

- Forslag om fellestur til Portugal rett etter påske. 

 

Rekruttsamlinger: 

- Dette kan diskuteres på samarbeidstreffet. 

 

 

Felles avslutning av forumet 

- Det skal jobbes med et format for konkurransestøtte. 

- Ønske om å få til en samling før og etter sesongen slik som avslutningen på Norsjø i oktober. Enten 

begge samlinger på Norsjø eller for eksempel en samling på SIAP på våren og Norsjø på høsten. Pluss 

med Norsjø er muligheten for overnatting. 

 

 

 

Lillestrøm, 7. november 2015 

 

 

Lene Hoel 

referent 
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Wakeboard relaterte saker: 

 

Rekrutt samlinger 

2 stk samlinger 

 

 Tønsberg 

 Arendal 

 

Alder 12-16 

Klubbene velger ut 3 deltagere hver av 4 klubber. 

Arendal 

Tønsberg 

Norsjø 

Hamar 

 

Tønsberg og Arendal sjekker ut datoer og overnattingsmuligheter. 

Tilbakemelding i løpet av Januar. 

 

 

Landslagsuttak 

Bør holdes så tidlig som mulig. 

En grunnlinje for hvem som kan stille på utakssamling 

Foregå over 2-3 dager hvor det lukes ut dem som ikke har noe der å gjøre, for så å til slutt ta ut et 

landslag. 

 

Uttak gjøres av en kontrollgruppe 

Andre Natland, Egil Furre, Kenneth Erikson, Trudi Andersen og Dan Iversen. 

 

 

Kick off og avslutning 

Leie kabelbanen på Norsjø over 2 dager i begynnelsen og slutten på sesongen.  

Ha tilgang på 1 wakeboard båt, 1 wakesurf båt og en vannski båt. 

Forbundet betaler for bensin og leie av kabel. 

Ordne med Norsjø om rimelig overnatting. 

Ordne med grill. 

 

Lars Ola kom med et ønske om å muligens arrangere en av arrangementene på SIAP. Venter på svar 

om eventuelle overnattingsmuligheter og annen konkret informasjon.  

 

Utdanning 

Båtfører kurs 

Eventuelle deltagere på kurs er: 

Dan Iversen, Egil Furre, Odd Roar Solerød, Lars Ruud Holte, Robert Mardoff Nielsen. 

 

Trudi Andersen finner dato for å avholde dommerkurs for kabel. Slik at vi kan få nok godkjente 

dommere. 

 

Norgesmesterskap 

Båt 

Diskutere muligheter for å arrangere NM på Enebakk.  

Mulighet for å bruke X2 til familien Andersen.  

 

Enebakk er veldig positive på NM på sin arena. De vil komme tilbake med mulige datoer. 

Det bør være mulig å bruke X2 men muligens kun til konkurranse ikke noe mer. 

 



5 
 

Kabel 

Hørt med Anja Sollid leder av Norsjø wakeboard klubb om å avholde NM, venter på svar. Om De ikke 

tar på seg å holde NM går Tønsberg og Arendal sammen om å arrangere.  

 

Fått svar fra Anja om at hun ønsker et styremøte i klubben før hun kommer med svar. 

 

 

Norgeskort på 2.0 baner 

Arendal og Tønsberg har meldt interesse om å innføre norgeskort mellom 2.0 baner. Hamar må sjekke 

om det er noe de vil være med på. 

 

Hvordan skal det løses? 

Hvor mye skal det koste? 

Betalingsmåter, og bevis på kortet.  

 

 

 

 

Lillestrøm, 7. november 2015 

 

 

Odd Roar Solerød 

referent wakeboard forum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


