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1. Styrets beretning 
Årsberetningen dekker aktiviteter i sesongen 2018/2019 og regnskapsåret 2018. 

Styret konstituerte seg selv etter årsmøtet i henhold til organisasjonsplanen og valg: Jo Wiklund 

(valgt leder), Snorre Kverndokk (valgt nestleder og leder PR og informasjon), Kurt F. Larsen (valgt 

kasserer), Steinar Hansen (konstituert sportslig leder), Sverre Vangen (konstituert ansvarlig for 

bredde), Magnus Hagelund (konstituert ansvarlig for arrangement) og Signe Alme 

(vararepresentant). Styret fikk dispensasjon for ett år fra Oslo idrettskrets for å avvike fra kravet om 

kvinneandel. 

Styret har i perioden april 2018 til mars 2019 avholdt 6 styremøter, og har i tillegg hatt noen 

arbeidsmøter der ikke hele styret har møtt. 

Styrets har i sitt arbeid fokusert på følgende punkter: 

● Bruk og utnyttelse av Valle Hovin for trening og løp 
● Oppfølging av klubbens økonomi 
● Sportslige og sosiale forhold for å gjøre tilbudet attraktivt 

 
Vi gjennomførte en stor dugnad i forbindelse med en konsert på Valle Hovin. Dette ga oss som 

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

bidro! 

I september kunne vi glede oss over at Knut Johannesen ble tildelt Kongens fortjenestemedalje. 

Ordfører Marianne Borgen stod for overrekkelsen ved en mottagelse i Oslo Rådhus 11. 

september. Knut benyttet takketalen til å minne om behovet for en skøytehall på Valle Hovin. 

Anleggskomitéen har jobber videre for å få på plass en skøytehall på Valle Hovin. Prosjektering ble 

ferdigstilt i 2018, men det er fortsatt ikke bevilget penger til en hall. Byrådet skal legge frem en plan 

for Valle Hovin i forbindelse med revidert budsjett. 

Isforholdene på Valle Hovin gjør det vanskelig for oss å arrangere løp, og til tider har det også vært 

dårlige treningsforhold med deler av banen stengt. Isanlegget begynner å bli gammelt. Et tett 

kjølerør ga problemer med isen i høst, og førte til at ASK-cupen måtte avlyses. Lekkasjen i nordre 

sving, som medførte at ASK-cupen 2017 måtte flyttes, har også til tider skapt problemer denne 

vinteren (med sperring i ytre bane).  

Skøyteskoler for barn og voksne er gjennomført som tidligere. 

Når det gjelder sportslige prestasjoner ser vi at Allan Dahl Johansson og Ragne Wiklund har etablert 

seg som seniorlandslagets to yngste løpere. Allan ble nr. 6 i verdenscupen sammenlagt på 1500m, 

mens Ragne ble juniorverdensmester på 3000m. Det var også mange andre resultater å glede seg 

over.  

Over de siste årene har det vært en viss nedgang i aktivitetsnivå og antall løpere. Vi ser at klubben 



 3 
 

har færre deltagere enn tidligere i for eksempel Landsmesterskap og norgesmesterskap for juniorer. 

Styret diskuterer hva som kan gjøres for å snu denne trenden, og hvordan det kan bli mer attraktivt å 

være med i de ulike treningsgruppene. Det virker klart at det ikke vil skje av seg selv! 

 

2. Utvalg 
Tabellen viser komiteer slik de framgår av organisasjonskartet. I tillegg er det etablert et 

arbeidsutvalg for arrangement.  

Revisorer 
Medlem: Stein Opdahl 

Medlem: Otto Dalberg 

Hus- og materialforvalter - 

Lovkomité 

 

Leder: Bjørn Pettersen 

Medlem: Dag Bjørnstad 

Medlem: Heidi Støen 

Valgkomité 

Leder: Nils Einar Aas 

Medlem: Marja Haartsen 

Medlem: Cathrine Nordhus 

Varamedlem: Monika Risnes 

Anleggskomité 
Medlem: Henning Hagelund (leder) 

Medlem: Carl-Erik Sando 

Infokomité/Web-redaktør Sven-Åge Svensson 

 

3. Medlemstall og løste lisenser  
Per 20. mars 2019 har klubben har 205 medlemmer (61 kvinner og 144 menn).  

 

Antall løste lisenser i sesongen 2018/2019: 

Klasse Jenter/kvinner Gutter/menn Totalt 

Rekrutt 21 15 36 

10 år 1 3 4 

11 år  3 5 8 

12 år   1 1 

Jr C 1 2 3 

Jr B 1 1 2 

Jr A 2 2 4 

Senior 1 5 6 

Veteran 2 11 13 

Totalt 32 45 77 
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4. Deltagelse og resultater 
Det har vært stor aktivitet og deltagelse blant Aktivs løpere i sesongen 2018/2019. Vi har hatt 
deltagere i norgescup og samtlige norgesmesterskap for junior, senior og veteraner. Klubben har 
også vært representert i world cup for senior og neo-senior, EM allroud, VM enkeltdistanser, VM 
allround, VM junior, ungdomslandskamper og veteran VM. 
 
NM enkeltdistanser ble arrangert i Hamar i starten av november. ASK hadde 6 deltagere: 

• 500m menn: Simen Kroken (6), Marius Bratli (8) 

• 1000m menn: Allan Dahl Johansson (3), Marius Bratli (9), Simen Kroken (19) 

• 1500m menn: Allan Dahl Johansson (2), Thomas Lande Eriksen (13) 

• 5000m menn: Allan Dahl Johansson (4), Thomas Lande Eriksen (11) 

• 1000m kvinner: Ragne Wiklund (3) 

• 1500m kvinner: Ragne Wiklund (2) 

• 3000m kvinner: Ragne Wiklund (3), Julie Berg Sjøbrend (8) 

• 5000m kvinner: Ragne Wiklund (3) 
 
NM Sprint for junior og senior og NM allround for senior ble arrangert samtidig i romjula.  
På Gol deltok 4 ASK-sprintere.  I juniorklassene ble Julie Berg Sjøbrend nr. 12 og Emilie Sparre Njøs nr. 
20, mens i seniorklassen ble Marius Bratli nr. 7 og Simen Kroken nr. 9.  
To ASK-løpere gikk NM senior allround i Arendal. Ragne Wiklund ble nr. 2 sammenlagt, mens Allan 
Dahl Johansson ikke fullførte mesterskapet. 
 
NM allround for juniorer ble arrangert i Hamar. I år var det kun Julie Berg Sjøbrend som deltok fra 
ASK. Hun fullførte ikke mesterskapet. 
 
Til Landsmesterskapet i Stavanger var ASK representert med 6 løpere: Tinius Rambøl Alme i G12, 
David Luangtep Vangen og Linus August Risnes i G13, Maiken Nerstad Gundersen J14, Viktor Smestad 
Haukaas i G15 og Julie Berg Sjøbrend i J16. Julie og Linus tok fire medaljer hver og Julie vant både 
1500m og 3000m. 
 
Marius Bratli deltok i 2 av 3 verdenscuphelger for Neo-senior, og var på pallen to ganger med seier i 
lagsprint i Helsingfors og delt 3. plass på 500 m i Baselga di Piné.  
 
Junior-VM er et kombinert enkeltdistansemesterskap og allroundmesterskap. Ragne Wiklund ble 
verdensmester på 3000m og tok 3 bronsemedaljer (1500m, sammenlagt og lagsprint). 
 
EM er annethvert år enkeltdistansemesterskap og annethvert år (som i 2019) sammenlagt-
mesterskap i henholdsvis sprint og allround. Fra ASK deltok Ragne Wiklund i allround. Hun ble nr. 11 
sammenlagt.  

 

I VM enkeltdistanser var både Allan Dahl Johansson og Ragne Wiklund kvalifisert på flere distanser, 
men valgte å gå bare en distanse hver. Ragne ble nr. 19 på 1500m med ny pers og ny norsk rekord for 
junior. Allan ble nr. 23 på 1000m.  
 
I VM allround senior deltok Ragne Wiklund. Hun ble nr. 21 sammenlagt.  
 
Julie Berg Sjøbrend og Eirik Andersen kvalifiserte seg til Vikingrace i Heerenveen. Begge ble nr. 11 
sammenlagt etter 4 løp. Eirik satte ny flott pers på 500m.  
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Kretsmesterskapet i år ble arrangert på Risenga i to deler. Første del var lagt inn i Risengaløpet. 
Andre del ble arrangert onsdag 6. februar med litt uvante distanser: 100m, 300m og 600m. Viktor 
Smedstad Haukaas vant gutter junior B mens Linus August Risnes vant Gutter junior C.  

 

Aktiv SK stilte med 15 deltagere i veteran-NM.  Sara Hemmer (K60) tok 4 distansemesterskap og 
sammenlagtmesterskapet. Marja Haartsen (K45) ble mester på distansene 500m, 1500m og 1000m. 
Blant mennene vant Erik Vea (M65) fire distansemesterskap og sammenlagt. Andreas Haugerud 
(M30) ble mester på 3000m, 5000m og sammenlagt, og vant sølv på 500m og 1500m. Anders Høstad 
(M40) ble mester på 5000m, tok sølv sammenlagt og bronse på 3000m. Øvrige medaljevinnere: 
Martin Grothe Lien (M35) bronse på 500m Thor André Pedersen (M45) sølv på 500m Sveinung Vea 
(M45) sølv på 5000m Odd-Arild Ødegaard (M50) bronse på 5000m 

 

Aktivløpere har gått kortbaneløp både lokalt, nasjonalt og internasjonalt med gode 
resultater. Fra Aktiv har følgene løpere deltatt på treninger og/eller løp: Fredrik Colbensen 
Tveten, Aron Feiring, Eirik Andersen, Mads Nordhus, Tinius Rambøl Alme, Linus Risnes, David 
Luangtep Vangen, Emilie Sparre Njøs, Maiken Nerstad Gundersen, Mii Erik Haugård, Thomas 
Lande Eriksen, Tomas Alme, Kurt Feiring Larsen og Petter Andersen. I NM kortbane hadde 
ASK med til sammen 8 deltagere. Mii Erik Hauggård (2) og Thomas Lande Eriksen (3) ble 
medaljevinnere i seniorklassen. Emilie Njøs fikk bronse i juniorklassen. Tinius ble landsmester 
i gutter 12, og Linus i gutter 13. 
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Nasjonale mesterskap 

Aktiv Skøyteklubb fikk denne sesongen følgende medaljevinnere i nasjonale mesterskap: 

 Navn  Mesterskap Plassering 

Tinius Rambøl Alme Landsmesterskapet, kortbane 1 

Linus August Risnes 

Landsmesterskapet, 500m 2 

Landsmesterskapet, 1000m 3 

Landsmesterskapet, 1500m 3 

Landsmesterskapet fellesstart 3 

Landsmesterskapet, kortbane 1 

Julie Berg Sjøbrend 

Landsmesterskapet, 1000m 3 

Landsmesterskapet, 1500m 1 

Landsmesterskapet, 3000m 1 

Landsmesterskapet, lagtempo (AOSK) 2 

Ragne Wiklund 

NM enkeltdistanser, 1500m  2 

NM enkeltdistanser, 1000m  3 

NM enkeltdistanser, 3000m  3 

NM enkeltdistanser, 5000m  3 

NM senior allround 2 

Allan Dahl Johansson 

NM enkeltdistanser, 1500m 2 

NM enkeltdistanser, 1000m 3 

Emilie Sparre Njøs NM kortbane, sammenlagt 3 

Mii Erik Haugård NM kortbane, sammenlagt 2 

Thomas Lande Eriksen NM kortbane, sammenlagt 3 

Andreas Haugerud NM veteraner M30 500m/3000m/1500m/5000m/S.lagt 2-1-2-1-1 

Martin Grothe Lien NM veteraner M35 500m 3 

Marja Haartsen  NM veteraner K45 500m/1500m/1000m 1-1-1 

Sveinung Vea    NM veteraner M45 5000m 2 

Thor André Pedersen NM veteraner M45 500m 2 

Odd-Arild Ødegaard NM veteraner M50 5000m 3 

Sara Hemmer  NM veteraner K60 500m/1500m/1000m/3000m/S.lagt 1-1-1-1-1 

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

Andreas Høstad NM veteraner M65 3000m/5000m/S.lagt 3-1-2 
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Internasjonale mesterskap 

Navn Mesterskap Plasseringer 

 
Ragne Wiklund 

VM junior, 

Baselga di Piné 
500m (15), 1000m (4), 1500m (3), 3000m (1) 
Sammenlagt (3), Team-sprint (3) 

EM allround, Collalbo 11 

VM enkeltdistanser, Inzell 1500m (19) 

VM allround, Calgary 21 

Allan Dahl 
Johansson  

VM enkeltdistanser, 
Inzell 

1000m (23) 

 

Verdenscup 

Navn WC Plasseringer 

Allan Dahl 
Johansson  

WC Obihiro 
1500m (A-pulje, 9), 1000m (B-pulje, 12),  
5000m (B-pulje, 14) 

WC Tomakomai 1500m (A-pulje 6), 1000m (B-pulje, 4) 

WC  
Tomaszów Mazowiecki 

1500m (A-pulje 4), 1000m (B-pulje, 1) 

WC Herenveen 1500m (A-pulje 6), 1000m (A-pulje, 10) 

WC Hamar 1500m (A-pulje 9), 1000m (A-pulje, DQ) 

WC Salt Lake City 1500m (A-pulje 7) 

WC sammenlagt 1500 m (6), 1000m (21) 

Ragne Wiklund 
WC Obihiro 

1500m (B-pulje, 2), 1000m (B-pulje, 3),  
3000m (B-pulje, 5) 

WC Tomakomai 
1500m (A-pulje, 15), 1000m (A-pulje, 18),  
3000m (B-pulje, 7), Lagtempo (8) 

WC Tomaszów Mazowiecki 1500m (A-pulje, 15), 1000m (A-pulje, 20) 

WC Herenveen 
1500m (A-pulje, 19), 1000m (A-pulje, 20),  
3000m (B-pulje, 5) 

WC Hamar 
1500m (A-pulje, 16), 1000m (A-pulje, 20),  
3000m (B-pulje, 11) 

WC sammenlagt 1500 m (15), 1000m (21), 3000/5000m (25) 

Marius Bratli Neo sr. WC Helsingfors 500m (5), 1000m (6), Team Sprint (1) 

Neo sr. WC  

Baselga di Piné 
500m (3), 1000m (6) 

Neo sr. WC sammenlagt 500 m (6), 1000 m (6) 
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Øvrige representasjonsoppgaver 

Navn Mesterskap Plasseringer 

Julie Berg Sjøbrend 

Landskamp  
NOR-SWE-FIN-GBR 

500m (18), 1500m (13), 1000m (13), 3000m (1) 

Viking Race, 
Heerenveen 

500m (18), 1000m (13), 1500m (13), 3000m (11), 
Sammenlagt (11) 

Eirik Andersen 
Viking Race, 
Heerenveen 

500m (10), 500m (12), 500m (11), 500m (11), 
Sammenlagt (11) 

  

 

Klubbmestere 

Klubbmesterskapet ble avholdt 29. desember 2018 på Valle Hovin. 

Klasse  Klubbmester 

Jenter junior C Maiken Nerstad Gundersen 

Gutter junior C Linus August Risnes 

Gutter junior B Viktor Smestad Haukaas 

Gutter junior A August Middelkoop 

Menn senior Mii Erik Haugård 

Menn veteran Thor-Andrè Pedersen 

 

Norske rekorder 

Navn  Klasse Distanse Tid/poeng Sted og dato 

Ragne Wiklund Kvinner junior 1500m 1.57,59 Inzell, 10.2.2019 

Ragne Wiklund Kvinner junior 3000m 4.07,31 Heerenveen 16.12.2018 

 

Nye klubbrekorder 

Navn  Klasse Distanse Tid Sted og dato 

Ragne Wiklund Jr A* 500m 40,03 Calgary, 2.3.2019 

Ragne Wiklund Jr A* 1000m 1.17,33 Heerenveen, 16.12.2018 

Ragne Wiklund Jr A 1500m 1.57,59 Inzell, 10.2.2019 

Ragne Wiklund Jr A 3000m 4.07,31 Heerenveen, 16.12.2018 

Allan Dahl Johansson Senior 1500m 1.42,92 Salt Lake City, 10.3.2019 

* Tiden er også bedre enn gjeldende klubbrekord for senior 

  



 9 
 

5. Treningsgrupper 
Speedtigers (8 - 12 år) 

Trenere: Petter Andersen, Christian Pedersen OSK.  
Einar Agdestein og Morten Staubo er engasjert av OSK som trenere på kortbane. 
Løpere: 

• Fredrik Colbensen-Tveten 

• Jacob Kielland-Hansen 

• Emmeline Berentsen 

• Eirik Andersen 

• Mads Nordhus 

• Aron Feiring 

• Inka Boldingh Debernard 

• Maja Garmaker Ellertsen 

 

I tillegg har følgende OSK-løpere trent med oss: Miika og Paulina Klevstuen, Mathilde og Fredrik 
Pedersen, Nils d´Alauzier, Haakon Biermann. 
  
De fleste i denne gruppa trener like mye kortbane som langbane. Kortbane har vært et flott 
treningssupplement i sesongen 2018/2019. Fra august har OSK hatt fast tilbud om to treningsøkter på 
is i Grunerhallen med Einar Agdestein som trener. Morten Staubo og Christian Pedersen har vært 
viktige bidragsytere for å få tilbudet på plass. Mandag og fredag i Grunerhallen har vært kjærkommen 
istid for løpere fra flere klubber i regionen, og det er positivt for miljøet at løpere fra Aktiv, OSK, Asker 
og Båstad trener sammen. I vår var det treningsleir i Bærum ishall med trener Bas van Weerden fra 
Nederland, og i august deltok et knippe løpere fra Aktiv, OSK og TKK (Trondheim kortbaneklubb) på 
shorttrack summer camp i Oberstdorf, hvor nordmennene (og kvinnene) utmerket seg positivt i flere 
øvelser.  
 
Vintertilbudet på langbane er i all hovedsak tirsdag og torsdag på Valle, og Petter har vært trener 
begge dagene, hele vinteren. 
 
Problemer med anlegget på Valle skapte i år større utfordringer enn vanlig i starten av sesongen, med 
råker på tvers av den ene langsiden som løperne måtte hoppe over. Deler av Valle ble i en periode 
helt avstengt, så vi kunne bare trene på to tredjedeler av den søndre delen av banen med åpen 
betong på den avstengte delen. Måten utfordringene ble taklet på av løpere og trenere var 
imponerende, men mulighet for å skade seg alvorlig var stor. 
 

Før og etter sommerferien var det mulighet for faste lørdagstreninger på Idrettshøgskolen, sammen 
med Amunds gruppe. Samarbeidet med Gerrit Middelkoop og Oslo Speedskaters har vært en del av 
sesongforberedelsene også i år, med inline-økter på Bergbanen, fra mai. Et populært tilbud. 
 
Også denne sommeren fikk vi til en tur til skolen i Sørkedalen der Vegard Berentsen jobber. En-dags 
samling denne gang, med sykkeltur, bading og grilling. Også det i samarbeid med OSK. 
 
For tredje år på rad var vi i Vänersborg for å gå på byens innendørs 250 meters bandybane (14.-16. 
september). Turen er et sosialt lim for aktive og foreldre. Færre løpere denne gang, 8 fra Aktiv og 3 fra 
OSK, pluss foreldre. Stort treningsutbytte til en enda mer sammensveiset gjeng. 
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Flere av løpere var også på sommerisen på Hamar. Enkelte løpere har trent med både Speedtigers og 
Amunds gruppe. Alle løpere har hatt stor framgang og det er blitt satt perser over hele linja. At 
løperne blir eldre gjør at den faste snøballkrigen i snøhaugen mer eller mindre er slutt. 
 

Team 13-17 år 

Trener: Amund Sjøbrend 

Før sesongstart ble følgende løpere invitert til å delta på fellestreningen med gruppen 13 – 17 år: 

August, Viktor, Emilie, Johanne, Maiken, Julie, Linus og David. Senere kom Tinius til. I tillegg ble 
fellestreningene åpnet for deltakelse av løpere fra OSK. 

I det store og hele har vi fulgt samme system som de senere årene med hensyn til treningstider og -
steder. Arenaene for trening under barmarksesongen har vært Idrettshøgskolen, Holmenkollen og 
Bergbanen, samt en del økter med rulleskøyter langs Fet-veien, mellom Lillestrøm og Fetsund. 

Vi startet opp i begynnelsen av mai med 2 - 3 dager felles i uka. 

Omtrent midt i barmarks-sesongen bestemte Johanne seg for å prioritere andre aktiviteter enn 
skøyter. Hun har selvfølgelig vår fulle respekt for det. Skulle lysten til å trene skøyter komme 
«snikende» er døren vidåpen. 

Fremmøte på treningene varierte noe under første delen av barmarksperioden, men tok seg opp 
utover sommeren og høsten. Men, det som var likt under hele perioden, og som vedvarte 
vintersesongen, var humøret til løperne og foresatte som møtte opp. Treningsgleden har vært 
upåklagelig, og konsentrasjonen om utførelse øvelsene ble stadig bedre. 

Treningsprogrammet har beholdt elementer benyttet de siste årene, med vekt på utholdenhet, både 
generelt og spesifikt, samt koordinasjon/balanse. Litt forskjellig fra tidligere har det blitt gjennomført 
flere økter på rulleskøyter på Fet-veien (sykkelvei). 

Etter at is-sesongen startet var det fellestrening på Valle Hovin tirsdag og torsdag, samt lørdager 
dersom det ikke var konkurranser. Som andre med Valle-Hovin som «hjemmebane» hadde vi et par-
tre uker med redusert kvalitet på is-øktene i begynnelsen. Men, det kom seg og istreningene gikk 
veldig bra resten av sesongen. Denne vinteren ble det lagt til mer vedlikeholdstrening enn tidligere 
forut istreningen, bl.a. ved styrketrening på sklibrett.  

I konkurransesesongen har vi hatt mange gode prestasjoner. Personlige rekorder ble senket selv på 
den korteste distansen med mange sekunder. Som trener var det mange fine og spennende stunder 
på vekslingsiden. Hvis et høydepunkt, fremfor andre, må det bli Landsmesterskapet i Stavanger.  

Vi har gjennom trening og konkurranser sett tre «gleder» som jeg som trener setter veldig stor pris 
på; den overordnede idrettsgleden, gleden ved å trene og gleden ved å lære, og som til syvende og 
sist «overvinner» talentet.  

Det rundes av her med forhåpningen at klubben fortsatt skal være inkluderende, heller enn 
ekskluderende, at vi har åpne dører for de som ønsker å trene med oss, samtidig som vi gir 
muligheter for, og verdsetter de som ønsker å nå lengre enn langt.  

Så avslutter jeg med samme setning som i fjor; det har vært veldig hyggelige å samarbeide både med 
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løpere og deres «supportere» i heimen! 

 

Team Valle (AKA Team Aktiv Elite): Kjetil Stiansen, Carl Erik Sando og 

Arild Nebb Ervik.  

Elitegruppa har denne sesongen blitt fulgt opp av en trenertrio bestående av Kjetil Stiansen, Carl Erik 

Sando og Arild Nebb Ervik. Bjørn Kroken og Ivar Njøs har fungert som vikar-trenere ved flere 

treninger og løp. 

 

Gruppa har gjennom sesongen bestått av følgende løpere:  
Thomas Lande Eriksen Senior 

Kyrre Otto Linnestad Junior A2   

Vetle Stangeland  Senior  (Medtrenende fra Tønsberg Turn) 

Magne Notland  Senior   (Medtrenende fra Stord) 

Robin Gruben  Senior  (Medtrenende fra Nord-Odal IL) 

David Karlingsjö  Senior  (Medtrenende fra Skridskoklubben Trollhättan) 

 

Ole Bjørnsmoen Næss og Einar Agdestein trente med gruppen fra april til midten av august, hvor Ole 

søkte seg til et større miljø på Hamar og Einar valgte å fokusere videre som trener. Kyrre har hatt en 

mellomsesong, med skadeproblematikk og andre prioriteringer, og har derfor ikke deltatt i løp denne 

sesongen. 
 

Elitegruppa startet opp med fellestreningene fra uke 17. Treningsprogrammene har hatt ukes varighet 

med 8 til 11 treningsøkter, og har blitt oversendt løperne hver mandag. Tre til fem av øktene pr. uke 

har blitt fulgt opp av trenerteamet. Rulleskøyteøktene har blitt gjennomført på Berg-banen, Maxbo på 

Skedsmo og Fornebu Arena. Holmenkollen til trappetrening. Treningsrom på Valle Hovin ble benyttet 

til sklibrettøkter og styrketrening. Rulleskøytebanen ved Sognsvann har ikke vært tilgjengelig pga. 

utbygging. 

 

Anleggssituasjonen på Valle Hovin må dessverre få sitt eget avsnitt denne sesongen. Gruppen har 

historisk trent mye på Valle, nærmest i all slags vær og vind – og tilhørende isforhold – uten at det har 

påvirket treningen eller iveren i nevneverdig grad. Denne sesongen har vi imidlertid måtte endre 

og/eller avlyse minst et dusin treninger, som følge av situasjonen med fryserørene på Valle. Det har til 

tider vært meget utfordrende å holde fokus og motivasjonen oppe, når vi uke etter uke i sesongen ikke 

kan tilby løperne våre en enkel frosset isbane for lengdeløp i Oslo! 

 

Laget gjennomførte seks samlinger på is før sesongstart. Første samling ble gjennomført på 

sommerisen i Hamar 1. og 2. uke i august. Gruppa hadde fire samlinger i Stavanger, med oppstart 23. 

september, i ukene 38, 39, 40 og 41. I uke 42 hadde vi samling på Hamar.  I uke 43 startet sesongen 

med NC2 på Hamar. 

 

Resultatmessig har sesongen vært god, men med utfordringer for enkelte av løperne. David og Vetle 

har hatt fast plass på henholdsvis Sveriges og Norges lag til neo-senior World Cupene. Vetle ble 

nummer 3 sammenlagt på 3000 i neo senior World Cup! Både Robin og Vetle leverte flotte 

langdistanseløp i NM enkeltdistanser og NM allround, og viste at avstanden til de antatt beste 

seniorene i Norge ikke er avskrekkende stor. For Magne og Thomas har sesongen vært preget av 

sykdom og overbelastning, men begge har i løpet av sesongen funnet ut av utfordringene og leverte 

sterke tider på slutten av sesongen. 
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Løperne har følgende personlige rekorder pr. 24/3-19 (rød utheving er personlig rekord satt i 

inneværende sesong): 

 

Vetle:  37,73 – 1.12,29 – 1.48,36 – 3.47,39 - 6.34,93 - 13.58,22 

Thomas: 38,23 – 1.14,13 – 1.50,16 – 3.52,13 - 6.38,41 – 14.29-67 

Kyrre:  39,27 – 1.17,99 – 2.02,67 – 4.32,69 

David:  37,29 – 1.12,57 – 1.52,04 – 4.01,53 - 7.16,67 

Magne: 36,60 – 1.11,04 – 1.48,24 – 3.53,23 – 6.41,93  

Robin:  37,80 – 1.14,04 – 1.53,96 – 3.58,02 – 6.44,21 – 14.15,28 

 

  

Klubbens øvrige eliteløpere 

Flere av våre beste løpere har i år vært med i treningsgrupper utenfor klubben. Disse løperne har 
sporadisk vært med på klubbens treninger. 

Allan Dahl Johansson og Ragne Wiklund har trent med landslaget under Bjarne Rykkjes ledelse denne 
sesongen (Ragne fra slutten av mai 2018 til tross for at hun ikke var tatt ut på laget). 

Simen Kroken og Marius Bratli har trent med Team Sprint Øst. Dette er et sprintlag som kom til etter 
initiativ fra Arne Skuterud. Ivar Njøs har vært med som trener på dette laget. Marius har satt nye 
personlige rekorder på 500m og 1000m med henholdsvis 35,76 og 1.10,08. Marius har vært med på 
World-cup for neo-senior med flere sterke prestasjoner. Simen forbedret sin personlige rekord på 
500m til 35.64. Simen og Marius nærmer seg nå Petter Andersens klubbrekord på 500 meter.  

Julie Berg Sjøbrend har trent med Wang Hamar siden sommeren 2018. 

 

Veterangruppa 

Veteranmiljøet i ASK er stort, og mange har en lang historie i klubben og er gode venner på og 
utenfor banen. 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. I alt har 21 veteranløpere deltatt i ett 
eller flere løp gjennom sesongen. I tillegg til disse er det nærmere 10 løpere som trener på is mer 
eller mindre regelmessig.   
 
Den viktigste arenaen for ASKs veteranløpere er nok OBIK-løpene som går på Valle Hovin hver onsdag 

gjennom hele sesongen. Deltagelse internasjonalt er det lite av i forhold til for noen år siden. Det kan 

skyldes økende alder, og det kan skyldes at mange har deltatt såpass ofte at spenningen ved 

internasjonale konkurranser avtar. En av gjengangerne, Frode Eidsmo, har dessuten gått over til Oslo 

Speedskaters. 

Størst oppbud av ASK-løpere var det ved årets Veteranmesterskap som gikk i Vikingskipet 18. og 19.  
januar. Av 109 deltagere var 15 fra Aktiv SK, og de tok for seg av medaljefatet. I alt ble det 3 
norgesmestre sammenlagt: Sara Hemmer (K60), Erik Vea (M65) og Andreas Haugerud (M30). Anders 
Høstad (M40) tok sølv sammenlagt.  I tillegg ble det 14 gullmedaljer på enkeltdistanser, 5 sølv og 1 
bronse. 
 



 13 
 

Under Veteran-VM allround som i år gikk i Bjugn 22.-24. mars, deltok 3 løpere fra Aktiv SK - det er én 
mer enn i fjor. Erik Vea tok sølv i klasse M45, Martin Grothe Lien tok sølv i klasse M35, og Andreas 
Haugerud tok bronse i klasse M30, samme som i fjor.  3 ASK-deltagere ga altså 3 medaljer. Det var 
totalt 121 deltagere i mesterskapet. 
 
Under Veteran-VM Sprint i Leeuwarden/NED 9.-10. mars deltok bare to løpere fra ASK: Marja 
Haartsen ble nummer 7 i sin klasse, og Erik Vea ble nummer 9 i sin. 
 
Under Sprint Classics i Inzell/GER 12-13. januar deltok bare Erik Vea, og han ble nummer 2 i klasse 
M65. Erik deltok også under International Master Cup i Berlin/GER 23-24. februar og ble der nummer 
3. 
 
Av internasjonale veteranstevner gjenstår i skrivende øyeblikk Single Distance Races i Kolomna/RUS. 

Vi har ikke oversikt over om ASK-løpere skal delta der. 

6. Årsberetning fra Anleggsutvalget 
Anleggsutvalget består av Carl Erik Sando Henning Hagelund (leder). Anleggsutvalget arbeider 

gjennom interesseorganisasjonen for Valle Hovin. I tillegg til Carl Erik og Henning er også Nils Einar 

Aas medlem av interesseorganisasjonen. 

2018 ble et hektisk år for anleggsutvalget. Året startet med møte med Bymiljøetaten (BYM) og Oslo 

Idrettskrets og Kultur- og idrettsbygg (KID) for å definere bestillingen på nye utredninger av 

alternativer for hall etter at Byråden satte ned foten for det relativt dyre alternativet som ble lagt 

frem høsten 2017. Samarbeidet med KID og BYM var konstruktivt og man kom opp med to ulike 

alternativer som skulle beregnes: 

Alternativ 1 – Flytting av isflaten 20 m mot vest og bygge ny hall med takhøyde +12m for å 

tilfredsstille krav fra Oslo og Akershus Bandyregion. Vi har grunn til å mene at dette alternativet ble 

beregnet til 700 millioner. 

Alternativ 2 – Total renovering av eksisterende isflate og nytt fryseanlegg med en dukhall à la hallen i 

Kristiansund (Arena Nordvest) på toppen. På grunn av skolen i VIF stadion kan man ikke oppnå 

tilfredsstillende takhøyde i denne hallen. Dette alternativet ble beregnet til ca. 250 millioner. 

Frem mot sommeren var vi trygge på at disse alternativene ville bli kvalitetssikret da KID hadde 

ferdigstilt prosjektene til forventet tid; 1.7.18. 

Vi fikk også signaler om at byrådet med Arbeiderpartiet i spissen ville stå ved lovnadene i eget 

partiprogram om å bygge ishall på Valle Hovin. Overraskelsen ble stor da det etter hvert kom frem at 

man i sin ambisiøse plan om bevilgninger på nærmere 6 milliarder til idretten de neste årene ikke 

hadde Valle Hovin med.  

Vi hadde tett dialog både de politisk organer og pressen med NRK i spissen utover hele forvinteren 

frem mot budsjettbeslutning og vedtak av Kommunedelplan for Idrett- og Friluftsliv i siste del av 

desember. Oslo Idrettskrets gjentok sin støtte til nytt Valle Hovin i eget brev til Byrådet. I møte med 

Byråd Rina Mariann Hansen medio desember ble vi meddelt at Valle Hovin ikke ville bli prioritert i 
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den kommende tre-årsperioden, noe som var et klart løftebrudd. Samtidig så vi at forholdene på 

Valle Hovin var uutholdelige med stadig problemer med fryseanlegget mens deler av Frogner var 

sperret på grunn av byggevirksomhet. Dette ble en viktig sak for NRK som ved flere anledninger 

hadde saken på dagsorden i sine lokale nyhetssendinger. 

Vi gjennomførte flere møter med samtlige partier i Bystyret og flere møter med ledelsen i Oslo AP. 

Etter hvert fikk vi innrømmelser og spesielt hadde vi sterk støtte hos H, FrP, V og Rødt. Rødt som er i 

vippeposisjon brakte også opp, etter diskusjon med oss, muligheten til en to trinns utbygning med 

først å bygge ny isflate 20m mot vest med nytt fryseanlegg og fundamentering, senere overbygd hall. 

Det er den linjen vi nå har jobbet videre langs. 

Det ble også gjort et enstemmig vedtak Bystyret i forbindelse med behandlingen av 

Kommunedelplan for Idrett og Friluftsliv hvor Byrådet ble pålagt å legge frem en plan for Valle Hovin i 

forbindelse med revidert budsjett. I skrivende stund har det ikke lykkes, selv etter purringer, å få en 

uttalelse fra Byrådet. Vi er ikke tilfreds med at man ikke er klar med konkrete planer når man vet at i 

april 2019 starter forberedelsene til revidert budsjett. Vi følger saken tett og har berammet flere 

politiske møter i nær fremtid. Vi har også fått bekreftelse på at Oslo Idrettskrets har Valle Hovin på 

sin prioriterte liste. 

 

7. Arrangement 
Arrangementskomitéen har bestått av Magnus Hagelund, Stein Opdahl, Sven-Åge Svensson, Henning 

Hagelund og Nils-Einar Aas  

Vi har planlagt og gjennomført alle våre tradisjonelle arrangement unntatt ASK-cupen i årets sesong. 

Vi er fornøyde med gjennomføringen av de andre stevnene og løpene vi har hatt, selv om vi måtte 

avlyse ASK-cupen.  Arrangementskomitéen har hatt noen korte møter og ellers kommunisert per 

telefon og e-post.  

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  

Årets ASK-cup ble dessverre avlyst da is-anlegget ikke fungerte og halve dekket vår åpen i forbindelse 

med reparasjon. Vi gjorde alle forberedelser og alle funksjonærer var klare til å arrangere, men det 

måtte dessverre avlyses da vi nærmet oss helgen og dekket på Valle Hovin fortsatt var åpent. 

Vi vurderer å flytte helg kommende sesong, til en senere dato for å imøtekomme eventuelle 

problemer med is-anlegget. 

Klubbmesterskapet 2018 

Klubbmesterskapet ble arrangert 29.12.18 på Valle Hovin. Det ble et vellykket arrangement. Det var 

21 påmeldte i år (inkludert rekrutter og 10- og 11-åringene). Det ble kåret klubbmester i klassene JJC, 
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GJC, GJB, MJA, MS og M veteran. Ingen deltagelse i klassene 12 år, JJB, KJA , K senior, K veteran og 

pappaklassen. 

 

ASK-mila 

«Mila» ble avviklet 07.03.19, på Valle Hovin. 2 løpere gikk 5.000m og 27 løpere gikk 10.000m i pulje 

1. I pulje 2 gikk 11 løpere 10.000m og en løper halvmaraton. Vi benyttet online påmelding via 

skjemaet og benyttet MyLaps-transpondere under løpet. Online skjema og vipps betaling, samt 

MyLaps er framtiden det gjør forhåndsarbeidet med slike arrangementer mye enklere.  

 

Gullkaruseller og klubbløp  

Vi planla tre Gullkaruseller med klubbløp denne sesongen (11.12.18, 15.01.19, 12.02.19). Alle 

Gullkarusellene gikk veldig bra, og vi har hatt trofaste tidtakere og funksjonærer som har stilt opp på 

løpene i år. Dessverre har vi ikke benyttet elektronisk tidtaking, noe vi burde få opp å gå til neste 

sesong. Da er vi igjen avhengige av engasjement og mannskap som kan ta på seg denne jobben. 

 

8. Skøyteskole 
Skøyteskole for barn 2018-19 

Også denne sesongen har vi gjennomført skøyteskole for barn.  Det har vært færre deltakere på 
skøyteskolen denne sesongen (33 betalende).  Spesielt rød gruppe er blitt vel liten, og det borger 
dessverre for dårligere rekruttering til treningsgruppene.  

Det har vært utskiftinger på trenersiden og trener på grønn gruppe har gitt seg.  Vi var 4 personer 
(Steinar, Jenny, Martine og Sverre) fra Aktiv på trener 1 kurs og det er gledelig at tre unge ex aktive 
skøyteløpere i klubben Jenny Marie Risnes, Martine Verket og Guro Kverndokk har bidratt på 
skøyteskolen denne sesongen.  Vi håper noen av de har tid og anledning til å fortsette. Dyktige og 
rutinerte Henrik Stiansen har atter en sesong vist at de gamle er eldst, og samarbeidet mellom Henrik 
og Sverre går knirkefritt.  

Det har vært 50 påmeldte så her er det nok en kombinasjon av flere frafallsgrunner.  25 påmeldte i 
blå gruppe, 16 i grønn gruppe og kun 4 i rød gruppe, og av de 4 måtte én flytte så da blir det tynt.  
Mange er dessverre sent ute med å melde seg på kurset og det kan skape litt ekstra utfordringer for 
trenerne.  Noen barn er svært aktive og krever ekstra oppfølging, vi har hatt minst 3 slike denne 
sesongen.  Det er krevende å ha en eller flere barn med spesielle oppfølgingsbehov i en 
treningsgruppe, og det krever mer av treneren. 

Vi bør nok ha en større gruppe å jobbe med og vi må forsøke å få flere fra grønn gruppe til rød 
gruppe og deretter videre i treningsgrupper.  Forrige sesongs skøyteskole hadde en ganske stor 
grønn gruppe, som ikke har gått videre til rød gruppe. Det kan virke som at en del oppfatter at de har 
lært å gå på skøyter og er fornøyd med det. Det er en ulempe at vi ikke lenger har en egen fast 
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materialforvalter som hele tiden kan “pushe” litt på å få noen i grønn gruppe eller rød til å finne noen 
passende hurtigløps skøyter å leie.  Jens Boldingh Debernard har bidratt spesielt positivt og andre i 
styret (Kurt og Jo) har bidratt så godt de kan men det å erstatte evig unge Cathrine Lande er ikke 
gjort i en fei.   

Av de ca. 16 gangene vi har skøyteskole for barn har minst to ganger vært krevende pga dårige 
isforhold (måtte trene i et hjørne av banen) og to ganger ikke tilstrekkelig måkt.  Dog er dette løst 
ganske bra, men se ikke bort ifra at noen kan falle fra pga dårlige isforhold/fasiliteter.  Betaling av 
skøyteskolen bør nok skje så tidlig som mulig.  Vi rotet litt denne sesongen da vi manglet fødselsdato 
og hjemmeadresse på skøyteløperne. Vi “glemte” å ta det med i påmeldingslinken og derfor ble hele 
prosessen litt mer kronglete og tidkrevende.   Vi satser på å bruke MINIDRETT for å håndtere 
medlemsmassen også for skøyteskolens deltagere. 

Det har vært gjennomført tre Gullkaruseller med fellesstart på 100 meter og av og til 400 meter i 
tillegg til 100m med parstart. Det tar endel tid og kan hende bør man legge fellesstarter til indre bane 
og kanskje finne mer effektive måter å gjennomføre parstartene.  Jeg tror også det hadde vært 
morsomt for skøyteskole barna å få besøk av Speedtiger gruppen (de som har lyst av de i hvert fall) 
av og til som kan vise seg frem litt å bry seg litt om dem, lære dem noe og vise dem litt av hva de 
kan.  Det kan også være én av flere tiltak for å beholde elevene så lenge at de vil prøve seg i 
treningsgruppene.  Når elevene er kommet til rød gruppe er det viktig at alt sitter som et skudd og at 
disse følges opp godt, at foreldre blir involvert og alle blir tatt godt vare på.  Rød gruppe har denne 
sesongen vært for liten til å fungere tilfredsstillende.  

Rød og grønn gruppe bør inviteres til rulleskøyter på sommerstid. Klubben bør vurdere å tilby 
rulleskøytetrikoter og eventuelt annet utstyr for å få med flere på rulleskøyter. 

Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle trenerne; Evig unge Henrik Stiansen, Martine Verket, Jenny M 
Risnes og Guro Kverndokk.  Uten engasjerte trenere stopper i hvert fall toget. 

 

Skøyteskole for voksne 2018 

Skøyteskolen for voksne hadde også i år 17 påmeldte, dvs. fulltegnet.  
   
Den innledende teorikvelden ble holdt i Vålerenga kultur- og idrettsparks lokaler på Valle Hovin den 
6.11. De fire isøktene ble avviklet innen 11.12. tross de vanskelige isforholdene.  Etter istreningen 
siste kveld hadde vi en liten gjennomgang av barmarksøvelser, slik som vi pleier. Vi har etterhvert 
funnet ut at det går greit å gjøre dette utendørs. Vi holder til oppe på «balustraden» hvor det er bart 
underlag og tak over hodet.  
 
Deltagerne besto av 13 menn og 4 damer – fra 25 år til 66 år. Hovedtyngden er i 40- og 50-årene. Det 
er interessant at en innvandrer fra Somalia, mor til tre barn, vil forsøke seg på skøyter, men det 
krevde mye tid til å lære helt grunnleggende ting. Det samme gjaldt en av de andre deltagerne. 
Heldigvis fikk vi verdifull hjelp av Monika Risnes til å følge opp disse.  
 
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, men Sven-Åge ønsker å trekke seg tilbake etter å ha drevet skøyteskolen i rundt 20 år. Han 
skal ta initiativ til å sikre kontinuiteten.   
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Tilbakemeldingene fra deltagerne er overstrømmende. Mange skulle gjerne fortsatt lenger, og noen 
tidligere elever ønsket å komme tilbake. Vi har måttet avvise noen påmeldinger og mange senere 
forespørsler. Navnene er registrert slik at de kan sendes invitasjon til høsten.   
  
Skøyteskolen for voksne genererer et beløp til klubbkassa i størrelsesorden 10.000 kroner.  

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

blitt mye enklere. Flere har tilgang, men de fleste innleggene er skrevet av web-redaktør Sven-Åge 

Svensson, Jo Wiklund og Snorre Kverndokk. I løpet av 2018 var 7529 unike brukere innom nettsiden, 

og totalt var det over 14 366 besøk. 

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 også i år et skøytemagasin. Redaksjonskomiteen bestod av Henning Hagelund, Monika 

Risnes, Sven-Åge Svensson og Snorre Kverndokk. 
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10. Funksjonærer/verv/kurs  
Klubbens dommere og startere 

Navn Funksjon Kommen-

tarer 

Oppdrag 

Bjørn 

Pettersen 

Internasjonal 

overdommer, nivå 2. 

teknisk delegert, TD 

  Norske oppnevninger, teknisk delegert NSF 
sesongen 2018-19: 
1 – NC 2, Vikingskipet, Hamar, 
2 – NC 8, NC-finalen, Sørmarka Arena, Stavanger  

Kjell Rune 

Kristiansen 

Internasjonal 

overdommer, nivå 3 

9 speaker-

oppdrag 

Ingen dommeroppdrag. Speaker under 

- NC 2, Vikingskipet, Hamar 

- NC 5, Vikingskipet, Hamar 

- NC 6, Sørmarka Arena, Stavanger 

- 15.th ISDR/ NM Veteraner, Vikingskipet, Hamar 

- WC, Vikingskipet, Hamar 

- LM, Sørmarka Arena, Stavanger 

- Sandefjordløpet, Vikingskipet, Hamar 

- Rekordløpet, Sørmarka Arena, Stavanger 

- VM allround Veteraner, Fosenhallen, Bjugn 

Heidi Støen Internasjonal 

overdommer, nivå 2 

  - Gullkarusell 1 med klubbløp, Valle Hovin 

- Gullkarusell 2 med klubbløp, Valle Hovin 

- Klubbmesterskap Aktiv skøyteklubb, Valle Hovin 

- NC 6, Sørmarka Arena, Stavanger 

- LM, Sørmarka Arena Stavanger 

- Sandefjordløpet, Vikingskipet, Hamar 

- ASK-Mila, Valle Hovin 

(Skulle vært OD under ASK-Cupen som ble avlyst) 

Hege 

Nerstad 

Gundersen 

Internasjonal 

starter, nivå 2 

 - NC 5, Vikingskipet, Hamar 

- Klubbmesterskap Aktiv skøyteklubb, Valle Hovin 

- LM, Sørmarka Arena Stavanger 

- Sandefjordløpet, Vikingskipet, Hamar 

- VM allround Veteraner, Fosenhallen, Bjugn 

(Skulle vært ST under ASK-Cupen som ble avlyst) 

Kjetil Narum 

Bakken 

Nasjonal starter, 

nivå 3 

Ønsker kun 

oppdrag for 

klubben 

Gullkarusell 1 med klubbløp, Valle Hovin 

Gullkarusell 2 med klubbløp, Valle Hovin 

Klubbmesterskap Aktiv skøyteklubb, Valle Hovin 

Gullkarusell 3 med klubbløp, Valle Hovin 

ASK-Mila, Valle Hovin 

(Skulle vært ST under ASK-Cupen som ble avlyst) 
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Medlemmer med verv utenom egen klubb 

Norges skøyteforbund: 

Nils Einar Aas, Styret, varamedlem 

Bjørn Pettersen, Teknisk komite hurtigløp, varamedlem   

Stein Opdahl og Arild Gjerde, statistikkutvalget 

Frode Eidsmo og Jon Gauslaa, veterankomite 

Sven-Åge Svensson, fagansvarlig trenerutdanning, avsluttet vervet i januar. 

 

Akershus og Oslo skøytekrets: 

Heidi Støen, leder av autorisasjonsrådet 

 

Øvrige verv 

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

vervet i juni. 

Marichen Hagelund har hovedansvar for trening av psykisk utviklingshemmede i NSF. 

 

 

Kurs 

Steinar Hansen, Jenny Marie Risnes, Martine Lauvstad Verket og Sverre Vangen deltok på trener-1 

kurs i regi av Norges Skøyteforbund. 

 

11. Økonomisk status 

Regnskapstall 01.01.2018– 31.12.2018: 

Totale inntekter 477 875 

Totale utgifter 625 765 

Driftsresultat -147 889 

Egenkapital 442 554 

  

Idrettens regnskapsår skal følge kalenderåret, så regnskapet dekker deler av to sportslige 
sesonger.  Resultatet for 2018 viser et underskudd i klubbens drift.  Det var budsjettert med et 
underskudd på 49 700, mens resultatet ble ca. -148 000.  Inntektene var for andre året på rad 
vesentlig lavere enn de foregående årene, da det ble bare én konsertdugnad i 2018 og ingen større 
inntektsbringende arrangementer. Generelle inntekter var ca. 135 000 under budsjettet. Vi har ut 
over høsten hatt et sterkt kostnadsfokus, og har vesentlig lavere kostnader i andre halvår. Dette er 
videreført i 2019. Til tross for dette har vi i all hovedsak klart å videreføre støtten til sportslige 
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aktivitet. Her har det også hjulpet godt at to av våre utøvere har gått i A-gruppen i WC, og dermed 
har vi ikke blitt belastet med egenandel fra NSF. 
 
Ved årsskiftet hadde klubben en egenkapital på 442 554 og en kassebeholdning på 422 809. For å 
kunne holde den sportslige aktiviteten på samme nivå og helst øke den, vil det være nødvendig å øke 
inntektene. 
 

 

 

Oslo, den 28.03.2019 

      

      

___________________    

Jo Wiklund 
 

leder 

    

     

      

      

___________________ ___________________ ____________________ 

Snorre Kverndokk Kurt Feiring Larsen Steinar Hansen 

nestleder kasserer styremedlem 

      

      

_____________________ ____________________  

Sverre Vangen Magnus Hagelund  

styremedlem styremedlem  

 

 


