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1. Styrets beretning 
Årsberetningen dekker aktiviteter i sesongen 2017/2018, og regnskapsåret 2017. 

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), Kurt Feiring Larsen (konstituert ansvarlig for PR og 

informasjon) og Signe Alme (vararepresentant).  

Styret har i perioden april 2017 til mars 2019 avholdt 6 styremøter.  

Styrets har i sitt arbeid fokusert på følgende punkter: 

● Gjennomføring av arrangementer, spesielt LM i februar 
● Bruk og utnyttelse av Valle Hovin for trening og løp 

● Oppfølging av klubbens økonomi 
 

Brakkene som vi benyttet gjennom byggeperioden på Valle Hovin ble fjernet på våren.  Som 

erstatning fikk vi satt til brakker i nordre sving for trening på sklibrett. Helt i henhold til 

planen ble de nye lokalene i Vålerenga Kultur og Idrettspark så ferdigstilt høsten 2017.  

Skøyteklubben disponerer et eget rom i dette anlegget, og nye garderober og kiosk med 

vestibyle er etablert. I tillegg har vi fått tilgang til klasserom/møterom som vi deler med 

Vålerenga Fotball utenom skoletid.  

Skøyteanlegget på Valle begynner å bli gammelt, og i høst hadde vi en lekkasje fra 

kjøleanlegget som gjorde at ASK-cupen måtte flyttes til Frogner stadion. Denne hendelsen 

var uavhengig av byggeprosjektet. 

I februar 2018 arrangerte vi Landsmesterskapet for gutter og jenter (i alderen 12 til 16 år). 

Det er mange brikker som skal på plass før et slikt arrangement, og det var kanskje dristig å 

gjennomføre dette i nye lokaler. Samtidig bidro dette helt sikkert til at vi fant løsninger 

raskere enn vi ellers ville gjort. Styret takker LM-komiteen og alle funksjonærer og frivillige 

som hjalp til slik at dette ble et vellykket arrangement. Vel blåst! 

Når det gjelder det sportslige kan vi glede oss spesielt over Allan Dahl Johanssons 

fremganger. Allan har denne sesongen vært en del av seniorlandslaget, og han har prestert 

mange superløp på 1500m i verdenscupen. Allan var vår mann i OL, han vant 1500m og 

sammenlagt i junior-vm og satte juniorverdensrekorder og en norsk juniorrekord. Det var 

også mange andre resultater å glede seg over, årsrapporten gir en samlet oversikt.  
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Skøyteskolen er gjennomført også i år, og den samlet 49 deltagere. Det er hyggelig å se at 

noen av våre juniorjenter som ikke lenger har sportslige ambisjoner kan bidra som 

instruktører. 

Anleggskomitéen har jobbet videre for å få på plass en skøytehall på Valle Hovin. Det ble 

gjennomført prosjektering, slik at et kvalitetssikret beslutningsgrunnlag for hallen kom på 

plass. Det arbeides for tiden med endringer for å redusere kostnadene. 

Vi gjennomførte en stor dugnad i forbindelse med Findings Festival på Bislett. Dette ga oss 

som tidligere gode inntekter med avgjørende betydning for klubbens økonomi. Stor takk til 

alle som bidro også her. 

Norges skøyteforbund (NSF) forventer at alle klubber, ledere, trenere og utøvere aktivt 

bidrar til å styrke antidopingarbeidet. Aktiv SK har i 2017 satt som krav til alle utøvere som 

ønsker støtte til Norgescup at de skal gjennomføre det nettbaserte kurset REN UTØVER. 

Samtidig har klubben oppfordret alle trenere og andre utøvere over 15 år til å gjennomføre 

kurset. Kurset gir grunnleggende praktisk kunnskap om antidoping og skal gjentas årlig for å 

fange opp endringer i regelverket. I alt har 17 personer i klubben sendt inn dokumentasjon 

på at kurset er gjennomført. 

Videre har NSF en forventning om at alle klubber skal nedfelle sin egen policy for antidoping. 

Styret i klubben vil utarbeide dette i 2018 og gjennom det styrke sitt arbeid mot doping. REN 

UTØVER vil inngå som ett av flere tiltak i denne. Når dette er gjennomført vil klubben kunne 

registrere seg som RENT IDRETTSLAG hos Antidoping Norge. 

Styret gleder seg over de norske skøyteguttas framganger og den oppmerksomheten det har 

gitt vår idrett. Skøyteforbundet oppfordrer oss til å surfe på bølgen, og å omsette dette til 

mer rekruttering og mer aktivitet av mange slag. Framover må vi gjøre vårt aller beste for å 

realisere ambisjonene og skape et sterkere skøytemiljø på alle plan. 
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2. Utvalg 
Tabellen viser komiteer slik de framgår av organisasjonskartet. I tillegg er det etablert et 

arbeidsutvalg for arrangement.  

Revisorer 
Medlem: Snorre Kverndokk 

Medlem: Otto Dalberg 

Hus- og materialforvalter Cathrine Lande 

Lovkomitè 

Leder: Bjørn Pettersen 

Medlem: Dag Bjørnstad 

Medlem: Heidi Støen 

Valgkomitè 

Leder: Nils Einar Aas 

Medlem: Marja Haartsen 

Medlem: Gaute Andresen 

Varamedlem: Monika Risnes 

Anleggskomitè 
Medlem: Nils Einar Aas 

Medlem: Carl-Erik Sando 

Infokomitè/Web-redaktør Sven-Åge Svensson 

 

3. Medlemstall og løste lisenser  
Klubben har per 1.3.2018 230 medlemmer.  

 

Antall løste lisenser i sesongen 2017/2018: 

 

  Rekrutt 10 år 11 år 12 år Jr C Jr B Jr A Sr. Vet.  Sum 

Jenter 26 3 - - 2 2 1 1 4 39 

Gutter 16 8 5 2 1 1 3 5 12 53 

Totalt 42 11 5 2 3 3 4 6 16 92 

 

4. Deltagelse og resultater 
Det har vært stor aktivitet og deltagelse blant Aktivs løpere i sesongen 2017/2018. På 

terminlisten vår har det stått over 20 forskjellige løp inkludert Gullkarusellene.  

 

Vi har hatt god deltagelse på flere av norgescupene og i tillegg har vi hatt deltagelse i NM 

allround for senior og junior samt NM enkeltdistanser og veteran-NM. Sesongens NM sprint 
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er ikke arrangert ennå.  Klubben har også vært representert i OL, world cup for junior, senior 

og neo-senior, junior-VM, ungdomslandskamper og veteran VM. 

NM enkeltdistanser ble arrangert i Stavanger allerede i oktober. ASK hadde 6 deltagere. 

Allan Dahl Johansson tok bronse på 1000m og 1500m, mens Ragne Wiklund tok sølv på 

5000m: 

 

• 500m menn: Simen Kroken (8), Marius Bratli (10), Sander Søndrål (11) 

• 1000m menn: Allan Dahl Johansson (3), Marius Bratli (8), Sander Søndrål (19), Simen 

Kroken (20) 

• 1500m menn: Allan Dahl Johansson (3), Marius Bratli (13), Thomas Lande Eriksen 

(21), Sander Søndrål (24) 

• 5000m menn: Allan Dahl Johansson (6), Thomas Lande Eriksen (11) 

• 10000m menn: Thomas Lande Eriksen (10) 

• 1000m kvinner: Ragne Wiklund (5) 

• 1500m kvinner: Ragne Wiklund (4) 

• 3000m kvinner: Ragne Wiklund (4) 

• 5000m kvinner: Ragne Wiklund (2) 

 

NM allround for seniorer ble arrangert på Jevnaker i januar. Fra ASK stilte kun Ragne 

Wiklund denne gangen, hun ble nr. 3 sammenlagt.  

 

NM allround for juniorer ble arrangert av Asker skøyteklubb. ASK hadde 4 deltagere. Ragne 

ble norgesmester sammenlagt etter å ha vunnet alle distansene. Thomas Lande Eriksen ble 

nr. 2 sammenlagt. Julie Berg Sjøbrend ble nr. 7 sammenlagt med 4. plass på 3000m som 

beste resultat. Kyrre Otto Linnestad ble dessverre diskvalifisert på 3000m etter en fin start 

med 10. plass på 500m. 

 

NM sprint er ennå ikke arrangert. 

 

Til Landsmesterskapet hjemme på Valle Hovin var ASK representert med 7 løpere: Emilie 

Sparre Njøs, August Middelkoop, Julie Berg Sjøbrend, Viktor Smestad Haukaas, Maiken 

Nerstad Gundersen, Johanne Øyen Aas, Linus August Risnes. (I tillegg var David Luangtep 

Vangen påmeldt, men dessverre syk). Julie var med på AOSKs vinnerlag i lagtempo. 

 

Thomas Lande Eriksen, Ragne Wiklund og Allan Dahl Johansson deltok på jr. WC med flere 

fine plasseringer. Ragne ble nr. 3 sammenlagt på 1500m. Marius Bratli deltok som Neo-

senior.  

 

Thomas, Allan og Ragne ble også tatt ut til junior-VM. Allan tok førsteplassen på 1500m og 
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sammenlagt. Ragne fikk 10. plass sammenlagt, mens Thomas’ beste løp var 11.-plassen på 

5000m. 

 

Julie Berg Sjøbrend og Linus August Risnes kvalifiserte seg til Vikingrace i Heerenveen. Linus 

satte pers på både 500m og 1000m og ble nr. 14 sammenlagt, mens Julie ble nr. 17 

sammenlagt etter pers på 1500m. 

 

Kretsmesterskapet i år arrangerte vi selv på Valle Hovin. Marja Haartsen (Kvinner senior), 

Viktor Smedstad Haukaas (G14) og August Middelkoop (G16) ble kretsmestre. 

 

Aktiv SK stilte med 11 deltagere i veteran-NM. Marja Haartsen (K45) og Sara Hemmer 

(K55) ble begge norgesmestre på én enkeltdistanse og sammenlagt. Kamilla Riise (K80) tok 4 

distansemesterskap og sammenlagtmesterskapet. Blant mennene vant Erik Vea (M65) og 

Andreas Haugerud (M30) fire distanse-mesterskap og sammenlagt. Frode Eidsmo (M55) vant 

to distansemesterskap og sammenlagt. På de andre to distansene fikk han sølv. Sveinung 

Vea (M45) tok én sølv og én bronse på enkeltdistansene, og bronse sammenlagt. Martin 

Grothe Lien (M30) tok 4 bronse på enkeltdistansene og bronse sammenlagt. 
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Nasjonale mesterskap 

Aktiv Skøyteklubb fikk denne sesongen følgende medaljevinnere i nasjonale mesterskap: 

 Navn  Mesterskap Plassering 

Linus August Risnes Landsmesterskapet fellesstart 3 

Johanne Øyen Aas Landsmesterskapet, 500m 3 

Julie Berg Sjøbrend 

Landsmesterskapet, 500m 3 

Landsmesterskapet, 1500m 2 

Landsmesterskapet, 3000m 1 

Landsmesterskapet, lagtempo (AOSK) 1 

Ragne Wiklund 

NM enkeltdistanser, 5000m (senior) 2 

NM junior allround 1 

NM senior allround 3 

Thomas Lande Eriksen NM junior allround 2 

Allan Dahl Johansson 

NM enkeltdistanser senior, 1000m 3 

NM enkeltdistanser senior, 1500m 3 

Marja Haartsen  NM veteraner K45 500m/1500m/1000m/3000m/S.lagt 2-2-2-1-1 

Sara Hemmer  NM veteraner K45 500m/1500m/1000m/3000m/S.lagt 2-2-2-2-2 

Kamilla B. Riise NM veteraner K80 500m/1000m/1000m/1500m/S.lagt 1-1-1-1-1 

Andreas Haugerud NM veteraner M30 500m/3000m/1500m/5000m/S.lagt 1-1-1-1-1 

Martin Grothe Lien NM veteraner M30 500m/3000m/1500m/5000m/S.lagt 3-3-3-3-3 

Sveinung Vea    NM veteraner M45 3000m/5000m/S.lagt 3-2-3 

Frode Eidsmo    NM veteraner M55 500m/3000m/1500m/5000m/S.lagt 2-1-2-1-1 

Erik Vea        NM veteraner M65 500m/3000m/1500m/5000m/S.lagt 1-1-1-1-1 

 NM sprint mangler (arrangeres etter årsmøtet)  

 

 

Internasjonale mesterskap 

Navn Mesterskap Plasseringer 

Allan Dahl Johansson  
OL, Gangneung, Korea 1500m (DNF) 

Jr. VM Salt Lake City 
500m (13), 1500m (1), 1000m (2), 5000m (2) 
Sammenlagt (1), Fellesstart (4), Lagtempo (4) 

Thomas Lande Eriksen Jr. VM Salt Lake City 1500m (33), 5000m (11), Lagtempo (4) 

Ragne Wiklund Jr. VM Salt Lake City 
500m (25), 1500m (13), 1000m (17), 3000m (9) 
Sammenlagt (10), Fellesstart (13), Team-sprint (6) 
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Verdenscup 

Navn Mesterskap Plasseringer 

Allan Dahl Johansson  
WC Heerenveen 

1500m (B-pulje, 2), 1000m (B-pulje, 24),  
Fellesstart (13) 

WC Stavanger 1500m (6), 1000m (B-pulje, 12) 

WC Calgary 1500m (5), 1000m (B-pulje, 23), Fellesstart(-) 

WC Salt Lake City 1500m (6), Lagtempo (6) 

WC Erfurt 1500m (6), 5000m (B-pulje, 12) 

WC Minsk 1500m (3), Fellesstart (8) 

WC sammenlagt Total (25), 1500 m (5), Fellesstart (19) 

Jr WC Salt Lake City 1500m (1), 3000m (1) 

Jr WC sammenlagt 1500m (4), 3000m (4) 

Ragne Wiklund WC Stavanger 1500m (B-pulje, 22), 5000m (B-pulje, 26) 

Jr WC Inzell 
1000m (23), 3000m (7), 500m (26), 1500m (7), 
Fellesstart (12) 

Jr WC Innsbruck 
3000m (3), 500m (15), 1500m (5), Fellesstart (7), 
Team sprint (5) 

Jr WC sammenlagt 
500m (26), 1000m (39), 1500m (3), 3000m (10), 
Fellesstart (16) 

Thomas Lande Eriksen 
Jr WC Inzell 

1000m (35), 3000m (4), 1500m (23), Fellesstart 
(18) 

Jr WC Innsbruck 
1000m (32), 3000m (6), 500m (37), 1500m (16), 
Fellesstart (6) 

WC sammenlagt 1500m (27), 3000m (7), Fellesstart (18) 

Marius Bratli Neo sr. WC Inzell 1000m (DQ), 500m (11), Team Sprint (3) 

Neo sr. WC Innsbruck 1000m (7), 500m (10), Team Sprint (4) 

Neo sr. WC Salt Lake City 500m (7), 1000m (5) 

Neo sr. WC sammenlagt 500m (5) 1000m (5) 
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Øvrige representasjonsoppgaver 

Navn Mesterskap Plasseringer 

Julie Berg Sjøbrend 
Landskamp Berlin 

500m (11), 1500m (9), 1000m (DQ), 3000m (6), Tem 
sprint (13) 

Viking Race, 
Heerenveen 

500m (19), 1000m (16), 500m (19), 1500m (13), 
Sammenlagt (17) 

Linus Risnes 
Viking Race, 
Heerenveen 

500m (13), 500m (14), 500m (14), 1000m (14), 
Sammenlagt (14) 

  

Klubbmestere 

Klubbmesterskapet ble avholdt 28. januar 2018 på Valle Hovin. 

 

Klasse  Klubbmester 

Gutter 11 Jacob Kielland-Hansen 

Jenter junior C Maiken Nerstad Gundersen 

Gutter junior C Viktor Haukaas 

Gutter junior B August Middelkoop  

Menn senior Sander Søndrål 

Menn veteran Andreas Haugerud 

 

Norske rekorder 

Navn  Klasse Distanse Tid/poeng Sted og dato 

Allan Dahl Johansson Menn junior 1000m 1.08,02 Salt Lake City, 10.3.2018 

Allan Dahl Johansson Menn junior 1500m 1.43,13 Calgary, 03.12.2018 

Allan Dahl Johansson Menn junior 3000m 3.40,14 Salt Lake City, 02.03.2018 

Allan Dahl Johansson Menn junior 
Firkamp (500, 
1500, 1000, 5000) 143,060 Salt Lake City, 9-10.3.2018 
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Nye klubbrekorder 

Navn  Klasse Distanse Tid Sted og dato 

Ragne Wiklund Jr A 500m 40,64 Salt Lake City, 09.03.2018 

Ragne Wiklund Jr A* 1000m 1.18,77 Salt Lake City, 10.03.2018 

Ragne Wiklund Jr A 1500m 2.00,02 Salt Lake City, 09.03.2018 

Ragne Wiklund Jr A 3000m 4.15,15 Salt Lake City, 10.3.2018  

Ragne Wiklund Jr A 5000m 7.31,21 Stavanger, 19.11.2017 

Allan Dahl Johansson Jr A* 1000m 1.08,02 Salt Lake City, 10.3.2018 

Allan Dahl Johansson Jr A* 1500m 1.43,13 Calgary, 03.12.2018 

Allan Dahl Johansson Jr A* 3000m 3.40,14 Salt Lake City, 02.03.2018 

Allan Dahl Johansson Jr A* 5000m 6.26,90 Salt Lake City, 10.3.2018 

* Tiden er også bedre enn gjeldende klubbrekord for senior 

 

5. Treningsgrupper 
Speedtigers (8 - 11 år) 

Speedtigers (8 - 11 år) 

Trenere: Petter Andersen, Eirin Lien, Steinar Hansen og Christian Pedersen fra OSK. Svein 
Svendsen og Ivar Njøs har vært bidragsytere. 

Løpere: 

• Fredrik Colbensen-Tveten 

• Jacob Kielland-Hansen 

• Tinius Rambøl Alme 

• David Luangtep Vangen 

• Linus August Risnes 

• Emmeline Berentsen 

• Thomine Sæves Myran 

• Eirik Andersen 

• Mads Nordhus 

• Aron Feiring 

• Sigurd Kverndokk Eliassen 

• Hjalmar Mugaas Andresen 
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I tillegg til ovennevnte har Miika Klevstuen, Nils d´Alauzier, Nova Furre, Mathilde og Fredrik 
Pedersen fra OSK også trent med oss. Håkon Biermann, også OSK, dukket opp på slutten av 
sesongen. 

Intensjonen til Speedtigers er at dette skal være treningsgruppa for våre yngste løpere. 
Etter at denne gruppen har eksistert noen år, med de samme løperne uten påfyll bakfra, har 
løperne utviklet seg betydelig, der de beste har perser under 50 sek på 500m. Det er relativt 
stort aldersspenn og dermed spenn i ferdighetsnivå på løperne i gruppa. Linus og Fredrik fra 
OSK har hengt på løpere fra Amunds gruppe. Tilskudd på trenersiden gjør at vi kan dele 
gruppen i flere deler på tirsdager, da det er flest løpere på isen. 
 
Ny trener, Eirin Lien, gjorde det mulig å etablere en treningsgruppe for de som kommer rett 
fra skøyteskolen. 
 
Løpere: 

• Ida og Herman Gullerud 

• Inka og Helle Bolding Debernard 

• Ottar Borgersen 

• David og Noa Myklebust 

• Maia Garmaker Eilertsen 

• Antoni Ghali 
 
Vi var i Sørkedalen 20.-21.-5. 
Med utgangspunkt i Sørkedalen skole, der Vegard Berentsen er lærer, var vi 9 løpere fra Aktiv 
+ 3 fra OSK. Med foreldre var vi 22 personer tilsammen. Med vekt på det sosiale fikk vi 
allikevel en 3 timers sykkeltur, der vi høyt og langt inne i Nordmarka forserte snørester og 
lange bakker. Grilling om kvelden og kanotur på Bogstadvannet. Sykler og kanoer var det 
skolen som sto for. Et flott tilbud for oss. 
 
Vi var i Vänersborg 15.-17. september. 
16 Aktivløpere (inkl Amunds gruppe) + 5 OSK. 26 stk fra Aktiv m foreldre. 
For andre år på rad, var vi i Vänersborg for å gå på byens innendørs 250 meters bandybane. 
Flere av løpere var også på sommerisen på Hamar i år, og nærhet i tid gjorde at det ble nok 
med ei helg på is i Vänersborg. Ildsjel Göran van der Poel (far til Nils), gjør det mulig å 
gjennomføre denne helgen. Løpere fra Vestfold er der samtidig, og treningstider blir oppdelt 
etter alder og fart. Stort treningsutbytte til en sammensveiset gjeng. 
 
Før og etter sommerferien var det mulighet for faste lørdagstreninger på Idrettshøgskolen, 
sammen Amunds gruppe. Samarbeidet med Gerrit Middelkoop og Oslo Speedskaters har 
vært en essensiell del av sesongforberedelsene også i år, med faste inline-økter på 
Bergbanen, Ullevål stadion, fra mai. Dette er et populært tilbud. 
 
I vintersesongen har Speedtigers trent tirsdager og torsdager på Valle Hovin. I tillegg har det 
vært trening med OSK på mandager og onsdager på Frogner. Det har vært stort oppmøte på 
treningene. En av årets utfordringer var at treningstiden ble framskyndet en halvtime, pga 
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vanning kl 17.15. Det er viktig med god is, men dette medførte mer stress for å rekke 
treningen. 

Samarbeid mellom gruppene understreker at vi er en klubb, sørger for myke overganger - 
foruten at trenere kan trekke veksler på hverandre. 
 
Gruppa og klubben har vært godt representert på stevnene som var satt av på terminlista. To 
sosiale pizzasamlinger på Hamar i forbindelse med stevner, den ene med bowlingturnering, 
har vært blant sosiale aktiviteter. Løperne fikk dekket dette av klubben. 

Det er mye lek også utenom isen for disse løperne, noe vi tror bidrar til det gode samholdet og godt 

oppmøte på treninger vinteren igjennom. Alle foreldre har pent måttet vente minst en halvtime etter 

trening på at løperne skal gjennomføre den faste snøballkrigen. 

 

 

Team 13-16 år 

Trener: Amund Sjøbrend 

Løpere: 

• Emilie Njøs   Junior B 

• Julie Berg Sjøbrend  Junior B 

• Johanne Øyen Aas  Junior C 

• Viktor Haukaas  Junior C 

• Maiken Nerstad Gundersen  Junior C 

• August Middelkoop  Junior B 
 

Pr. dagens dato er enda ikke sesongen avsluttet. Det gjenstår NM i sprint, hvor vår gruppe 

stiller med en deltaker, Emile. Resten har roet ned, men forhåpentlig vis, snart vil de være i 

gang med neste sesong.  

Gruppa bestod gjennom sesongen av navnene over. Fremmøte på treningene i vinter har 

vært gjennomgående veldig bra, men kanskje noe mer varierende i den forberedende del av 

sesongen. Undere fellestreningene har humøret vært på topp, med god konsentrasjon om 

øvelsene. 

Gjennom av barmarks sesong har mye likt, sammenliknet med sesongen forut, med 

fellestreninger på Idrettshøgskolen, Holmenkollen og Bergbanen. Vi gjennomførte første 

fellestrening på Idrettshøgskolen i begynnelsen av mai. Det har vært noen flere økter i 

Holmenkollen dette året.  

Gjennomgående har det blitt lagt vekt på utholdenhet, både generell og spesifikk, samt 

koordinasjon/balanse. I Holmenkollen har vi, naturlig nok hoppet, med hensikt å forbedre 

eksplosiv styrke. Det er blitt gjennomført noe rulleskøytetrening i Holmenkollen (like ved 
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Standplass for skiskytterne om vinteren), samt på Bergbanen. Antall økter har vært noe 

færre enn året før. 

Som oppsummering av barmarksesongen kan det sies at det ble gjort mange økter med god 

kvalitet. Men, som sesong 16-17; fremmøte kunne vært noe bedre. 

Etter at is-sesongen startet har det vært fellestrening på Valle Hovin tirsdag og torsdag, med 

fremmøte kl. 17:00. Som tidligere, gjennom is-sesongen, har vi forsøkt å gjennomføre 

vedlikeholdstrening ved å ha en egen styrke-spenst økt rett forut istreningen.  

I konkurranse-sesongen har vi hatt mange gode prestasjoner. Viktor og Johanne var plaget 

av sykdom i første del. Viktor gjorde mange veldig gode løp utover sesongen. Johanne 

knallet til med gode løp helt mot slutten. Emile har vært uheldig med forberedelsene, med 

vond ankel, men har stått på. Maiken satte solide perser. August fortsetter å imponere, med 

nye perser, og en stor evne til å gå ned i «kjelleren». Julie har hatt sin beste sesong, med 

deltakelse i landskamp og med sterke perser, spesielt på 1500 og 3000m.  

Løperne har også fremhevet seg med å komme i gjennom perioder med motgang, for så å 

være tilbake med gode løp. 

Det avsluttes med å gjenta trenerens siste ord forrige sesong: Skøytesporten i Norge har 

vært sårbar, med litt lavt tilsig fra rekruttering, samt litt få resultater på toppnivå. Men, fra 

denne sesongen kan vi håpe at mange fristes til å starte med skøyter, og at de aller fleste av 

de som er i gang «trår til» ekstra fremover.  Vi håper at medaljer i OL, og ikke minst vår egen 

Allan kan bidra til ekstra inspirasjon.  

Også for å gjenta noe som ble nevnt i fjor; det har vært veldig hyggelige å samarbeide med 

løperne, men også deres «supportere» på hjemmefronten! 

 

Team Elite: Senior/Junior A+B ved Arild Nebb Ervik, Kjetil Stiansen 

og Bjørn Kroken 

Elitegruppa har denne sesongen blitt fulgt opp av en trenertrio bestående av Arild Nebb 
Ervik, Kjetil Stiansen og Bjørn Kroken, med Per Allan Dahl Johansson som lagleder. 
 
Gruppa har bestått av følgende løpere:  

• Simen Kroken   Senior 

• Marichen Hagelund  Senior 

• Marius Bratli   Senior 

• Thomas Lande Eriksen Junior A2 

• Jonas Nordhøy Kristensen Junior A2 (Representerer Asker SK) 

• Kyrre Otto Linnestad  Junior A1 



 14 
 

• Ragne Wiklund  Junior A1 

• Vetle Stangeland  Senior  (Fra august, repr. Tønsberg Turn) 

• Allan Dahl Johansson  Junior A2 (Har stort sett vært med landslaget) 
 

 
Elitegruppa startet opp med fellestreningene fra uke 17. Treningsprogrammene har hatt en 
ukes varighet med 8 til 11 treningsøkter, og har blitt oversendt løperne hver mandag. Fire til 
fem av øktene pr. uke har blitt fulgt opp av trenerteamet. Rulleskøyteøktene har blitt 
gjennomført på Berg-banen og Fornebu arena. Brakke på Valle Hovin blei benyttet til 
sklibrettøkter og styrketrening frem til oktober, da brakka ble stengt for åpning av Valle 
Hovin. 
 
Laget gjennomførte fire samlinger på is før sesongstart. Første samling ble gjennomført på 
sommerisen i Hamar 1. og 2. uke i august. Gruppa hadde tre samlinger i Stavanger fra fredag 
til søndag i uke 38, 39 og 40. I uke 41 startet sesongen med NC1 på Hamar. 
 
Resultatmessig har sesongen vært god. Thomas, Ragne og Jonas har hatt fast plass på Norges 
lag til junior World Cupene i Europa, i tillegg til at de ble tatt ut til junior WC finalen + junior 
VM i USA. Ragne vant NM allround Jr. i Asker, og Thomas tok sølv i samme løp. Marius og 
Vetle har blitt tatt ut til samtlige verdenscupløp for Neo-Senior, og Vetle har tatt flere 
pallplasser i disse løpene. Kyrre har perset på 500 og 1000m. 
 
Løperne har følgende personlige rekorder pr. 11/3-17: 
 
Marius: 36,24 – 1.10,74– 1.48,62 – 4.01,38 
Vetle:  37,73 – 1.12,19 – 1.48,36 – 3.47,39 - 6.38,36 - 13.58,22 
Thomas: 39,22 – 1.15,13 – 1.50,16 – 3.52,13 - 6.38,41 – 14.29-67 
Jonas:  36,71 – 1.12,11 – 1.49,87– 4.02,85 - 
Kyrre:  39,27– 1.17,99 – 2.02,67 – 4.32,69 
Ragne:              40,64 –  1,18,77 – 2,00,02 – 4,15,15 – 7,31,21 
Marichen: 44.05 –  1,30,15 – 2,26,12 – 5,35,05 

 

 

Veterangruppa 

Veteranmiljøet i ASK er stort, og mange har lange og gode relasjoner. Det er ingen organisert 
trening på is eller barmark, men løperne trener i grupper gjennom året, litt avhengig av 
bosted og litt avhengig av nivå. 
 
Alderen begynner å tynge for noen, og det har vært en del frafall når det gjelder å delta i 
konkurranser. Heldigvis har vi også påfyll av en del yngre veteraner som har deltatt både 
nasjonalt og internasjonalt - og gjort det bra. I alt har ca. 20 løpere deltatt i ett eller flere løp 
gjennom sesongen.  
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Størst oppbud av ASK-løpere var det ved årets Veteranmesterskap som gikk på Geithus i 
begynnelsen av januar. Av 66 deltagere var 11 fra Aktiv SK, og de forsynte seg kraftig av 
medaljefatet. Marja Haartsen (K45) og Sara Hemmer (K55) ble begge norgesmestre på én 
enkeltdistanse og sammenlagt. Kamilla Riise (K80) tok 4 distansemesterskap og 
sammenlagtmesterskapet. Hun satte dessuten en bemerkelsesverdig rekord: hun er den 
eldste kvinnelige deltager som noen gang har stilt opp i et norgesmesterskap på skøyter: 82 
år! 
 
Blant mennene var Erik Vea (M65) og Andreas Haugerud (M30) ganske suverene og tok fullt 
hus, dvs. 4 distanse-mesterskap og sammenlagtmesterskap. Frode Eidsmo (M55) tok 2 
distansemesterskap og sammenlagtmesterskapet. På de andre to distansene fikk han sølv. 
Sveinung Vea (M45) tok én sølv og én bronse på enkeltdistansene, og bronse sammenlagt. 
Martin Grothe Lien (M30) tok 4 bronse på enkeltdistansene og bronse sammenlagt. Han 
perset forøvrig solid på 3 av distansene. 
 
Det var skuffende få deltagere fra Aktiv SK under Veteran-VM All-round i Baselga di Pinè/ITA 
i midten av januar. Debutant Andreas Haugerud klarte å kapre en pallplass i klasse M30. Han 
gjennomførte en strålende konkurranse med årsbeste på 3 distanser, og hadde han ikke blitt 
kraftig forstyrret i en veksling på 1500m, hadde det blitt ny pers på distansen. Foruten 
Andreas var det bare gode "gamle" Erik Vea som stilte opp. Erik fikk den litt sure 4-plassen i 
klasse M65, men han tok 2-plassen på 1500m. Frode Eidsmo var forhindret fra å starte selv, 
men hadde en viktig rolle som lagleder og også sekundant for det norske laget på 31 
deltagere.  
 
Under Sprint Classics i Inzell i slutten av januar deltok bare Sveinung Vea (M45) fra ASK. 
Under Master Cup i Berlin i begynnelsen av februar deltok bare Jon Gauslaa (M55). Under 
Single Distance Races på Hamar i midten av februar deltok 7 løpere fra ASK. Det var ingen 
løpere fra ASK som deltok i Veteran-VM Sprint i Moskva/RUS i begynnelsen av mars. 
 
Av internasjonale veteranstevner gjenstår i skrivende øyeblikk Long Distanse Races i 
Heerenveen/NED og Single Distance Races i Kolomna/RUS. Vi har ikke oversikt over om ASK-
løpere skal delta der. 
 
Den viktigste arenaen for ASKs veteranløpere er nok OBIK-løpene som går på Valle Hovin 
hver onsdag gjennom hele sesongen. 

6. Anlegg / hallprosjektet 
Ishallprosjektet har i 2017 endret karakter fra å være et prosjekt med mye påvirkning av de 

politiske miljøene til å dreie seg om å få gjennomført forprosjektet som ble bevilget på 

tampen av 2016. Dette prosjektet ble bestilt av oppdragsgiver Bymiljøetaten (BYM) til Kultur 

og Idrettsbygg (KID). Interesseorganisasjonen for Valle Hovin ble utpekt til å representere 

interessene til isidrettene og ble innkalt til samtaler med KID i starten av prosjektet. Fokus 

var behov og ønsker. 
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På vårparten ble vi invitert til dialog med valgt arkitekt for å se på løsninger og komme med 

evt. justeringer av disse. Det var på det tidspunktet en forventning om at et eksternt revidert 

prosjekt skulle forelegges politikerne før vårsesjonen var over. Det viste seg etter hvert at 

prosjektet ble forsinket av ulike grunner. Det var blant annet viktig at alle interessenter og 

deres behov var avstemt med BYM, samt at alle vesentlige hensyn som kunne påvirke 

entreprisen var godt belyst. Det var også utfordringer med et sammenlignbart prosjekt på 

Jordal samt forhold rundt VIF stadion og skolebygget som bidro til forsinkelser. 

Først i starten av desember ble prosjektet forelagt Byråd for kultur, idrett og friluftsliv; Rina 

Mariann Hansen. Oslo Idrettskrets (OIK) ble informert om prislappen og tok umiddelbart 

kontakt med oss for å informere om at hverken de eller Byrådet kunne gå inn for et 

hallprosjekt beregnet til 940 millioner. Byrådet samt Henning Hagelund ble intervjuet av 

radio og TV og det kom tydelig frem en vilje til å finne kostnadsbesparelser som kunne 

bringe totalprisen den på et akseptabelt nivå. 

Det er viktig i denne sammenheng å være klar over følgende: 

• Kostnadsdrivende elementer er først og fremst søylefritt takspenn på over 12m 

høyde for å imøtekomme kravene til bandy 

• Det totale fotavtrykket som er 6.000m2 mer enn Sørmarka i Stavanger. 

Et annet forhold er kostnadsberegningene som Oslo kommune har pålagt seg selv. Det 

legger først stipulerte totalkostnader til grunn som utgjør 50% sikkerhet for at det vil bli 

sluttprisen (P50). Så legger de inn sikkerhet og uforutsette utgifter og da kommer man opp 

på en sum som med 85% sikkerhet er korrekt (P85). På grunn av erfaringene med Jordal 

valgte man å legge inn ekstraordinær sikkerhet på 5% til P90. 

I desember ble OIK, BYM, KID og vi innkalt til Byrådet om saken og det ble bevilget 2,5 

millioner til å utrede rimeligere alternativer. Det man ser på er mindre fotavtrykk og enklere 

takkonstruksjon. Vårt behov som skøyteidrett vil bli ivaretatt, men det legges ikke opp til et 

prangende konkurranseanlegg. Dog vil det uansett være en løsning som medfører at det kan 

avvikles WC.  

Møtet med Byrådet ble fulgt opp med et møte med KID, BYM og OIK med avklaringer rundt 

hva som tilleggsutredningen skulle utrede slik at BYM kunne utforme en presis bestilling til 

KID. 

Bestillingen til KID kom i februar 2018 og prosjektet er nå igangsatt med målsetning om å 

kunne foreligge ferdig utredet og revidert før budsjettbeslutning for finansåret 2019. 

Vi er svært fornøyd med pressedekning, to oppslag på TV og et på radio samt det faktum at 

det er bred politisk vilje til å realisere prosjektet. Spesielt betryggende er at også Oslo Høyre 

nå er tydelig for prosjektet, noe som vi har slitt med i flere år. Spesielt ble intervjuet med 
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Allan Dahl Johansson og Johann Olav Koss på TV-sporten lille julaften lagt merke til blant 

besluttende politikere. Tilstede under opptaket var også gruppeleder for Oslo Høyre, Erik Lae 

Solberg, som ga en tydelig støtte til prosjektet. Dette ble klippet bort, men dog en viktig 

innrømmelse. 

Fra Aktiv Skøyteklubb har følgende vært medlemmer av Interesseorganisasjonen for Valle 

Hovin 

• Henning Hagelund – leder 

• Carl Erik Sando – medlem (medlem i anleggsutvalget i ASK) 

• Nils Einar Aas – medlem (leder av anleggsutvalget i ASK) 

7. Arrangement 
Arrangementskomitéen har bestått av Stein Opdahl, Heidi Støen, Frank Sverre Furuset og 

Cathrine Nordhus.  

Vi har planlagt og gjennomført alle våre tradisjonelle arrangementer i tillegg til 

Landsmesterskapet 2018. Vi fikk mange positive tilbakemeldinger for LM.  Så vi fikk lønn for 

strevet. Vi er også fornøyde med gjennomføringen av de andre stevnene og løpene vi har 

hatt, selv om vi måtte flytte ASK-cupen til Frogner og avlyse en Gullkarusell.  

Arrangementskomitéen har hatt mange møter og ellers kommunisert veldig mye per telefon 

og e-post. Vi har endelig fått nye lokaler i Vålerenga kultur- og idrettspark til 

møtevirksomheten vår.  

Klubben har dyktige og trofaste funksjonærer som stiller opp gjennom hele sesongen, men 

det er for få. De vi har må stille på alt. Vi må fortsatt jobbe med å få flere til å ta kurs.  

ASK-cupen  

ASK-cupen ble arrangert 25. november på Frogner stadion, på grunn av en skade på 

kjøleanlegget på Valle Hovin, valgte overdommerne/stevneleder å flytte det til Frogner. Det 

var ikke ideelt for klubben at det ble flyttet, da dette stevnet skulle være den store 

generalprøven med de nye lokalene før Landsmesterskapet. Det ble likevel et flott 

dagsstevne på Frogner. En stor takk til alle funksjonærer og andre medhjelpere som gjorde 

denne dagen mulig. Det var 79 påmeldte løpere. Vi hadde egne funksjonærer og egen starter 

fra ASK. 

Kretsmesterskapet 2018 

Kretsmesterskapet ble arrangert på Valle Hovin 27.01.18. Vi visste at de gamle walkie-

talkiene hadde dårlig rekkevidde i de nye lokalene, så vi slet med kommunikasjonen. (Vi 

kjøpte inn nye til Landsmesterskapet). Vi fikk kritikk for å legge Kretsmesterskapet og 
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Klubbmesterskapet til samme helg, men vi trengte et par gjennomkjøringer i de nye lokalene 

i litt god tid før Landsmesterskapet. Det var denne helgen som var aktuell. Det ble et fint 

arrangement, men dessverre litt få deltagere. Stevnet ble gjennomført med 47 påmeldte 

løpere 

Klubbmesterskapet 2018 

Ble arrangert 28.01.18 på Valle Hovin. Det ble et vellykket arrangement. Det var 23 påmeldte 

i år (inkludert rekrutter og 10- og 11-åringene). Det ble kåret klubbmester i klassene JJC, GJC, 

GJB, MS og M veteran. Ingen deltagelse i klassene 12 år, JJB, KJA, JA, K senior, K veteran og 

pappaklassen. 

Landmesterskapet 2018 

Aktiv skøyteklubb påtok seg å arrangere Landsmesterskapet 2018. Det ble opprettet en egen 

arrangementskomité. Medlemmene her var: leder Nils Einar Aas, stevneleder/teknisk 

arrangement Heidi Støen, Kjetil Narum Bakken, Petter Andersen, Stein Opdahl, Cathrine 

Nordhus, Frank Sverre Furuset, Henning Hagelund, Kari Krogsmyr, Jo Wiklund, Gaute 

Andresen, Keith Price og Hege Bratli. Vi begynte planleggingen allerede sommeren 2017, og 

jobbet jevnt og trutt utover høsten. Det var møter hver eneste uke i Arrangementskomitéen. 

Dette ble et løft for klubben særlig med tanke på innkjøp av nytt utstyr. Vi oppgraderte 

walkie-talkiene. De gamle virket ikke gjennom murveggene på det nye anlegget. Kommunen 

ved Bymiljøetaten kjøpte inn nytt tidtakingssystem, (Alge timing), til Aktiv Skøyteklubb og 

Oslo Skøiteklub. Det gamle Hego-tidtakingsystemet, (innkjøpt til NM på Frogner i 2010), var 

forholdsvis kostbart å oppgradere samtidig som vi i klubbene ønsket system som var mer 

brukervennlig. Utstyret kom for sent til at vi hadde funksjonærer som kunne operere det. Vi 

leide inn utstyr og personell av Jevnaker IF skøyter. Det var over 50 personer i sving som 

funksjonærer hver dag i tre dager. 

Stevnet begynte fredag 16.02.18, med offisiell åpning lørdag 17.02.18 og avslutning søndag 

18.02.18. Ordfører Marianne Borgen var til stede ved åpningen 

 

ASK-mila 

«Mila» ble avviklet 08.03.18, på Valle Hovin. Det var 2 løpere gikk 5.000m og 13 løpere som 

gikk 10.000m i pulje 1. I pulje 2 var det 14 løpere som gikk 10.000m. I pulje 2, halvmaraton 

var det 5 løpere som startet og 4 løpere som fullførte. Vi brukte MyLaps-transpondere under 

løpet. Det ble gjort en feilkonfigurasjon ved oppsettet av MyLaps for pulje 1. Det førte til at 

kun tre løpere fikk tider registrert i MyLaps. Feilen ble heldigvis funnet og korrigert før pulje 

2 startet. Under andre del av løpet fungerte det svært godt. MyLaps er framtiden. Vi brukte 

de nye hettetrekkene med nummer vi hadde kjøpt inn. 
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Gullkaruseller og klubbløp  

Vi planla tre Gullkaruseller med klubbløp for denne sesongen. Den første 12.12.17, den 

andre 16.01.18, og den tredje 27.02.18. De to første Gullkarusellene gikk veldig bra, den 

første måtte imidlertid gjennomføres med distansene 100m og 300m på grunn av 

problemene med isen som nevnt foran. Gullkarusell 2 gikk som planlagt med 100m og 400m 

i tillegg til klubbløp med 500m for aldersbestemte klasser og fellesstart.  Den siste 

Gullkarusellen måtte avlyses på grunn av streng kulde. Det var så langt ut i sesongen at vi 

ikke fikk tatt den igjen, men som erstatning arrangerte vi fellesstarter på indre bane for 

skøyteskolen den 6. mars. 

8. Skøyteskole 
Skøyteskole for barn 

Også denne sesongen har vi gjennomført skøyteskole for barn. Det har vært totalt 49 
deltagere i sesongen 17/18. Blå gruppe: 18 påmeldte.  Grønn gruppe: 21 påmeldte og Rød 
gruppe: 10 påmeldte. 

Trenere: Blå gruppe: Henrik Stiansen og Sverre Vangen, Grønn gruppe: Kent Robin 
Johannessen, Rød gruppe: Jenny Risnes og Martine Verket (nytt ungt og spennende bidrag). 
Vi retter en stor takk til skøyteskole-trenerne, og ønsker særlig våre to nye unge trenere i 
rød gruppe velkommen.  

Markedsføringen har benyttet Google-annonsering, dette fungerer godt. Vi har denne 
sesongen hatt enklere arbeidsforhold og noe mer profesjonelt opplegg i og med at vi nå har 
tilgang til lokaler som klasserom og god plass i kafeen og garderober.  Gullkarusell 1 og 2 ble 
arrangert, men på dagen  for nr. 3 var det dessverre for kaldt. Vi gjennomførte en uformell 
kvartett- runde på indre bane siste dag slik at alle kunne få både Gullkarusell 3 og diplom på 
avslutningsdagen.  

Jeg håper vi neste år kan få markert en 100 meters short-track bane som skøyteskolen kan 
ha minst 1-2 av gullkarusell-løpene på.   

Vi tror at det vil la seg gjøre å gjennomføre denne type løp uten for stor bruk av 
arrangement-ressursene.  Mange tidtakere etc. trengs ikke for at de skal kunne fyke rundt 
noen runder 4 og 4 i kvartetter. Vi arrangerte selv en slags Gullkarusell 3 lightutgave uten 
annet enn skøyteskoletrenerne og det fungerte bra. (Tid var ikke tema, barna virket 
motiverte av formen alene). 

Elektrisk startpistol fungerer mye bedre enn “ekte skudd”, noen av barna er litt skuddredde.  
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Andre positive opplevelser jeg har fått tilbakemeldinger på, er at fellesstarter er morsomt og 
at speaker som snakker litt hyggelig om barna mens de går gullkarusell-løp er motiverende 
og gjør at de gleder seg til løp.  

Praktisk: Vi burde hatt med adresse på google-skjema, dette bør være med neste år. Vi 
trenger enkelte reservetrenere ved sykdom, reise etc. (Det er bare å melde seg). 

Skøyteskolen ble avsluttet 6. mars med diplom og premieoverrekkelse samt litt saft og 
pølser etc. Bruk av klasserom til gullkarusell, premieutdeling etc. er en suksess. 

Alle grønne og røde skøyteskole-løpere vil få tilsendt invitasjon til å delta på sommerens 
rulleskøyte-aktivitet på Bergbanen via Oslo Speedskaters (Gerrit).   Det er igjen verdt å nevne 
at hvis en gruppe nærmer seg 20 elever begynner det å nærme seg en grense for hva en 
trener kan klare å håndtere på en god måte slik at alle blir sett. 

Skøyteskole for voksne 2017 

Skøyteskolen for voksne hadde også i år 17 påmeldte, dvs. fulltegnet. Det var 11 menn og 6 
damer – fra 34 år til 71 år, men hovedtyngden er i 40- og 50-årene. 
   
Etter noen år i «landflyktighet», kunne vi igjen holde den innledende teorikvelden på Valle 
Hovin, dvs. i Vålerenga kultur- og idrettspark. Det er nye og utmerkede lokaler. Vi hadde 
håpet på et lokale også til barmarkstreningen den siste kurskvelden, men det fikk vi ikke til. 
Vi holdt i stedet til oppe på «balustraden» hvor det i alle fall er tak over hodet. Dessverre 
hadde vi et uhell under andre kveld på isen. Én av deltagerne falt forover uten å klare å ta 
seg for, og han fikk et kutt over øyet. Én av de andre deltagerne var lege. Hun så på kuttet og 
anbefalte en tur på Legevakten for å sy. Vi kjørte ham selv ned og fulgte ham opp pr. telefon 
og email i dagene etterpå. Han satte tydelig pris på det, og han kunne meddele at han hadde 
fått god behandling på Legevakten og ikke ville få noe arr eller annet mèn. I de ca. 20 årene 
vi har arrangert skøyteskole for voksne, har vi bare hatt ett lignende uhell. 
 
Leder av Skøyteskolen for voksne har vært Sven-Åge Svensson med Marja Haartsen og Kjetil 
Narum Bakken som med-instruktører (slik som de siste årene). Vi har nå mange års rutine, 
og samarbeidet går bra. Tilbakemeldingene er overstrømmende og mange skulle gjerne 
fortsatt lenger.  
  
Skøyteskolen for voksne genererer et beløp til klubbkassa i størrelsesorden 10.000 kroner. 

Etter at Skøyteskolen var over, har vi hatt nok forespørsler til å fylle et nytt kurs, men det er 

vanskelig med instruktører i konkurransesesongen. Vi har registrert navnene og vil sende 

dem invitasjon på email til høsten. 

9. PR og kommunikasjon 
Etter at vi byttet nettløsning i 2016 er brukergrensesnitt for å publisere artikler på vår 

hjemmeside blitt mye enklere. Men også i år er innleggene hovedsakelig skrevet av web-
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redaktør Sven-Åge Svensson og Jo Wiklund. Vi er avhengig av flere bidragsytere dersom vi 

skal fortsette å ha en nettside som viser klubbens aktiviteter. I løpet av 2017 var 6737 unike 

brukere innom nettsiden (det var 2.7% økning fra året før). 

Vi har også en Facebook-side med stor og positiv aktivitet og engasjement. Vi har lagt vekt 

på å lenke saker fra nettsiden til Facebook, og samtidig publisere mer umiddelbare saker kun 

på Facebook. 

Klubben utga i år et skøytemagasin i forbindelse med Landsmesterskapet. Redaksjons-

komiteen bestod av Henning Hagelund, Monika Risnes, Sven-Åge Svensson og Nils Einar Aas. 
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10. Funksjonærer/verv/kurs 
Klubbens dommere og startere 

Navn Funksjon Kommen-

tarer 

Oppdrag 

Bjørn 

Pettersen 

Internasjonal 

overdommer (OD), 

nivå 1. 

Teknisk delegert 

(TD) 

  Internasjonale oppnevninger, ISU: 
1 - World Cup 2 Stavanger, assisterende 
overdommer menn 
2 – VM Allround, Amsterdam, assisterende 
overdommer menn 
Norske oppnevninger: 
1 - NM enkeltdistanser, Stavanger, overdommer 
kvinner 
2 - NC 1, Hamar, teknisk delegert NSF 
3 - NM Junior all round, Asker, teknisk delegert 
NSF, NSFs representant 
 
Klubbens egne arrangementer: 
ASK-cup 

ASK Klubbmesterskapet 
KM Akershus og Oslo Skøytekrets 

 

Kjell Rune 

Kristiansen 

Internasjonal 

overdommer, nivå 3 

8 speaker-

oppdrag 

Ingen dommeroppdrag  

Heidi Støen Internasjonal 

overdommer, nivå 2 

  -Sandefjordløpet, OD jenter, 24-25.02.18 

-ASK-Mila: OD, Valle Hovin, 08.03.18. 

Hege 

Nerstad 

Gundersen 

Internasjonal 

starter, nivå 2 

 -Sommerløpet 

-Åpningsløpet 

-Drammensløpet 

-NC2/Spinnoløpet 

-NC4 

-ASK-cupen 

-Hamarlekene 

-Sandefjordløpet 

-Kretsmesterskapet 

-Klubbmesterskapet 

-Gullkaruseller 

-NM Sprint 

Kjetil Narum 

Bakken 

Nasjonal starter, 

nivå 3 

Kun 

oppdrag for 

klubben. 

-ASK-cupen 
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Medlemmer med verv utenom egen klubb 

Norges skøyteforbund: 

Nils Einar Aas, varamedlem 

Bjørn Pettersen, Teknisk komite hurtigløp, varamedlem   

Stein Opdahl og Arild Gjerde, statistikkutvalget 

 

Akershus og Oslo skøytekrets: 

Sara Hemmer, leder 

Marit Sagen, styremedlem 

Heidi Støen, leder av autorisasjonsrådet 

 

Øvrige verv 

Sven-Åge Svensson er statistiker i IMSSC (Den internasjonale veteranorganisasjonen). 

Jenteløftet: Monika Risnes og Bjørg Hagelund 

 

11. Økonomisk status 

Regnskapstall 01.01.2017 – 31.12.2017 

  

Totale inntekter 569 864 

Totale utgifter 663 887 

Driftsresultat -94 023 

Egenkapital 590 532 

 

Idrettens regnskapsår skal følge kalenderåret, så regnskapet dekker deler av to sportslige 

sesonger.  Resultatet for 2017 viser et underskudd i klubbens drift.  Det var budsjettert med 

et underskudd på 50000, mens resultatet ble ca. -95000.  Inntektene var vært betydelig 

lavere enn de foregående årene, da det ble bare én konsertdugnad i 2017 og ingen større 

inntektsbringende arrangementer. Den sportslige aktiviteten har på sin side fortsatt å vokse, 

både blant juniorene og i de aldersbestemte klassene.  Flere har deltatt i løp, og høyt 

sportslig nivå - spesielt blant klubbens juniorer - har gitt en rekke representasjonsoppgaver. 

Da NSF har trang økonomi faktureres klubben for betydelige egenandeler for disse 

oppgavene. Ved årsskiftet var klubbens egenkapital på 590 000 og den økonomiske 

situasjonen er relativt god.  Men for å kunne holde den sportslige aktiviteten på samme nivå 

og helst øke den, vil det være nødvendig også å øke inntektene - gjennom dugnader, 

arrangementer og gjerne i form av sponsorer.   
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Oslo, den 19.03.2018 

      

      

___________________    

Jo Wiklund 
 

leder 

    

     

      

      

___________________ ___________________ ____________________ 

Cathrine B. Nordhus Stein Opdahl Steinar Hansen 

nestleder kasserer styremedlem 

      

      

_____________________ ____________________  

Sverre Vangen Kurt Feiring Larsen  

styremedlem styremedlem  

 

 


