
1. Styrets beretning 
Årsberetningen dekker aktiviteter i sesongen 2016/2017, og regnskapsåret 2016. 

Styret konstituerte seg selv etter årsmøtet i henhold til organisasjonsplanen og valg: Jo 
Wiklund (valgt leder), Cathrine Nordhus (valgt nestleder og leder arrangement), Stein 
Opdahl (valgt kasserer), Steinar Hansen (konstituert sportslig leder), Sverre Vangen 
(konstituert ansvarlig for bredde), Nils Einar Aas (konstituert ansvarlig for PR og informasjon 
og. Karen Boldingh Debernard (vararepresentant).  

Styret har i perioden april 2016 til mars 2017 er det avholdt 8 styremøter.  

Styrets har i sitt arbeid fokusert på følgende punkter: 

 Oppfølging av klubbens økonomi 
 Sørge for akseptable treningsforhold på Valle Hovin på kort og lang sikt 
 Tilrettelegge for sportslig aktivitet på alle nivåer 
 Gjennomføring av arrangementer og dugnader 

 

Denne sesongen har vært vår andre i midlertidige lokaler på Valle Hovin. Treningsforholdene 
har vært rimelig bra både sommer og vinter. Vi har savnet møterom og tilstrekkelige 
fasiliteter for å gjennomføre arrangementer møter og sosiale aktiviteter. I år valgte vi å flytte 
ASK-cupen til Frogner stadion. Mindre arrangementer som Gullkaruseller, klubbmesterskap 
og ASK-mila ble arrangert på Valle Hovin som vanlig. Som før har vi arrangert skøyteskole på 
Valle Hovin. 

Vålerengas nye stadion har skutt i været gjennom året som har gått, og skal stå ferdig høsten 
2017. Etter planen kommer nye garderober og klubblokaler til å være klare når kommende 
sesong starter.  

I 2018 er Aktiv SK tildelt Landsmesterskapet for gutter og jenter (i alderen 12 til 16 år). Det 
blir en spennende utfordring for oss som arrangør. Vi skal ta i bruk nye lokaler og både utstyr 
og øvelser vi har liten erfaring med. Vi vil strekke oss langt for at dette på alle måter skal bli 
et vellykket arrangement. 

Anleggskomitéen har jobbet videre for å få på plass en skøytehall på Valle Hovin. Det 
viktigste som ble oppnådd i året som gikk var å sikre midler til prosjektering, slik at et 
kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for hallen kommer på plass.  Dette arbeidet vil være 
ferdig i løpet av våren 2017. Neste etappe blir å sikre finansieringen.  

Klubben gjennomført flere store dugnader i forbindelse med konsert i Fornebu Arena, 
festival på Bislett og konsert i Frognerparken. Totalt ga dette oss inntekter som oversteg 
budsjetterte dugnadsinntekter, og har sikret klubben en ordnet økonomi.  

Klubbens løpere har vist gode fremganger i sesongen som nettopp er avsluttet. En rekke 
gode prestasjoner toppes av Allan Dahl Johanssons to gull i junior-VM. Dyktige trenere som 
stiller opp tidlig og sent i kombinasjon med ambisiøse og treningsvillige utøvere er 
vinneroppskriften. Styret benytter anledningen til å takke alle trenerne og laglederne for 
innsatsen. 



Slik styret ser det har vi en større utfordring med å skape bredde enn med å drive eliteidrett, 
kanskje er det noe som gjelder store deler av skøyte-Norge. Vi må bidra til å skape aktiviteter 
og møteplasser som samler aktive i alle aldre og er attraktive både for elite og våre nest 
beste. Dette blir en viktig oppgave framover.  

Selv om fasilitetene med blant annet kafeteria ikke er som før har vi gjennomført 
skøyteskole på tirsdager omtrent som tidligere. Takk til alle som har bidratt til at kan 
videreføre Skøyteskolen, for dette er noe av det viktigste klubben gjør. 

Framover må vi videreføre alle disse aktivitetene. I tillegg bør vi også skape nye og attraktive 

aktiviteter og samlinger for å bygge klubben og skøytesporten videre. 


