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1.

Sammendrag

På grunn av NIFs regler for årsmøter, gjelder årsberetningen i år ikke et skøyteår fra april til
og med mars, men følger regnskapsåret. Styret mener selv at NIFs krav i en viss grad
‘amputerer’ årsberetningens funksjon som sesongevaluering av klubbens drift.
Asker Skøyteklubb ønsker å gi et godt tilbud til alle som har lyst til å gå på skøyter. Klubben
har som mål å bygge opp og beholde et miljø hvor det skal være gøy å gå på skøyter,
uansett ambisjonsnivå og alder. Styret har for sesongen 2018/2019 forsøkt å videreføre et
høyt aktivitetsnivå på alle plan for å sikre rekruttering, skape begeistring for skøytesporten,
samt å opprettholde et tilbud av høy kvalitet til aktive løpere.
Aktivitetene i Asker skøyteklubb kan deles opp i 4 hoveddeler:
1. Tilbud til aktive løpere
2. Arrangement
3. Rekruttering
4. Økonomi og drift
Det har vært en uttalt målsetting å arbeide aktivt med grunnpilarene til et godt skøytetilbud til
våre løpere.
1. God is i vintersesongen på Risengabanen.
2. Gode trenere på alle nivåer fra rekrutter til våre beste aktive løpere.
3. Fornuftig økonomi.
4. Asker skøyteklubb som pådriver og samarbeidspartner til kommunen for at
Risengabanen skal bli et helårs treningsanlegg for skøyteløpere.
I år har klubben arrangert flere løp og arrangementer – se eget kapittel.
Dette var første sesong hvor vi hadde inlinebane på Bjerkås som ga nye muligheter, men
som også medførte behov for omorganisering og litt justert fokus i ft halltider i høsten.
I år har det således vært fokus på organisering av aktivitet, treningsgrupper, og lagbygging,
samtidig som det langsiktige arbeidet med rasjonalisering videreføres, uten at dette går
bekostning av klubbens kjernevirksomhet.
Rekruttering har igjen stått i hovedfokus. Alle gode tiltak som tidligere har blitt gjennomført
har blitt satt mer i system, med tyngde i høstmånedene (nye skøyter, skøytekurs i
gymtime/SFO, skolemesterskap, egen treningsgruppe, voksengruppe m.m). Se avsnitt
‘rekruttering’.
Klubben får skryt som arrangør, og vi viser oss frem også for kommune som klubb med stor
aktivitet og som en god ambassadør for kommune og for skøytesporten.
Sportslig sett har sesongen vært bra: mange gode lag- og enkeltprestasjoner både på juniorog elitenivå – se eget kapittel.
Treningsforholdene på Risenga kunstisbane bekymret: sommerdrift av kunstisanlegget for å
generere varme til kommunens anlegg medførte forsinkelser med oppstart, som delvis ødela
sesongoppstart for rekrutteringstiltak og trening for egne løpere. I det hele tatt ble det tungt
for alle involverte å få rutinene i sving, herunder effektiv putemontering, vaktlister for
banevakt og kiosk, innkjøring med nye tekniske løsninger for tidtakeranlegget osv.
Klubben har en god kommunikasjon med kommunens banemannskap som selv
vedlikeholder banen. Med to vanningsmaskiner ble det da isen var etablert stort sett gode
isforhold. Indre banen er fortsatt stengt under våre treninger, og det er bra for sikkerheten.

Et eget utvalg – i år særlig representert av styremedlemmer – har fulgt opp klubbens
ambisjoner for Folkehallen – tak over Risenga. KUD har gitt indikasjon for påregnelige
spillemidler. Det holdes god kontakt med idrettsrådet og med politisk komité for Kultur
Teknikk og Fritid (TKF). Da Matcharena for ishockey nå skal bygges (for ca halv milliard) blir
det mer politisk interesse for Folkehallen som gir mye aktivitet for pengene. Gode referanse
prosjekter er ny Velodrom i Asker (privat finansiert), samt ny kunstishall med 400m-bane
i Kristiansund (50 mill). Klubben etterlyser en kommunal mulighetsstudie, som gir
forankring av prosjektet i kommunens administrasjon.

XL-trimtrappa i Myrabakken brukes av mange andre klubber og uorganiserte. Evt
vedlikehold av trappa betales av Stiftelse Nedre Bleiker Barnehus.
Økonomien i Asker skøyteklubb følges nøye med gjennom året: kasserer rapporterer
løpende til styret. Det er vanskelig å få til gode sponsor/ reklameavtaler, men vi fikk i år
inn nesten 25% av klubbens omsetning (utenom ekstra-ordinæromsetning fra Bjerkåsetablering) fra slike avtaler – også gjennom arrangementer.
Ellers får klubben inntekter gjennom søknader om offentlig og private tilskudd (oppnådd
gjennom innsendelse av mange søknader, herunder ulike stiftelser, kretsen, AIR,
kommune, NIF og NSF), og noe inntekter fra Norsk Tipping (grasrotandelen).
Klubbens inntektsbringende dugnader er alle knyttet til klubbens vanlige aktiviteter og
drift av klubbhus / anlegg. Klubben har fått støtte fra SNBB for å drive kiosk også i
feriene. Kiosk ble da bemannet av aktive.
Samtidig har klubben tradisjon tro klart å beholde meget høyt aktivitetsnivå og gode
støtteordninger for de aktive både for topp og for bredde. Klubbens regnskap viser et
positivt resultat – 5% av omsetningen. Vi er glade for at klubben har oppnådd dette
resultatet takket være iherdig innsats og god styring.
Asker skøyteklubb har en solid balanse. Mange bidrar positivt til å sikre den gode
økonomiske stillingen i klubben.
Til tross for at Asker skøyteklubb er et lite idrettslag, sammenlignet med flere andre i vår
kommune, er det hyggelig å konstatere vi i mange sammenhenger har en meget markert
posisjon i kommunen: i idrettsrådet, det politiske miljøet og i administrasjonen. Vi er
overbevist om at dette skyldes at klubben opprettholder en lang tradisjon med et meget
positivt og inkluderende miljø. Den positive tonen har også preget styrets arbeid
gjennom året. Det er imidlertid ingen hemmelighet at det legges ned en betydelig innsats
fra mange i klubben til beste for alle klubbens medlemmer.
Vi vil også takke alle medlemmene av klubben som har nedlagt mange timer med
kioskvakter, renhold, tilsynsvakter, oppfølging av klubbhusutleie, ledelse på stevner og
samlinger, dugnader, funksjonærer ved stevner, oppfølging av rekrutter etc. Uten denne
enestående innsatsen av alle hadde ikke resultatene blitt så bra!

2.

Organisasjon

Alle idrettsorganisasjoner i Norge er knyttet opp mot Norges Idrettsforbund, og under der
er det en form for hierarki som er likt for alle idrettslag. For klubben vår vil det være slik:
 Norges Idrettsforbund
 Norges Skøyteforbund
 Akershus og Oslo Skøytekrets
 Asker Skøyteklubb som har denne vedtatte sammensetningen som velges på
årsmøtet hvert år:
 Leder + nestleder + 4 styremedlemmer + og løpernes representant + 1
vara
 Revisorer
 Valgkomité (leder + 2 medlemmer + vara)

3.

Tillitsvalgte

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:
Leder:
Nestleder/Arrangement:
Styremedlem/Rekruttering:
Styremedlem /Sportseksjonen:
Styremedlem/Drift:
Styremedlem /Kasserer:
Styremedlem/Utøverrepr.:
Varamedlem:
Revisorer:
Valgkomite:
Repr. kretsting/ledermøte/AIR:
Lisensansvarlig
Integreringsansvarlig
Ansvarlig politiattest

4.

Pieter Paul Furnée
Siw Njåtun
Ola Fossum
Ståle Njåtun
Hege Agdestein
Hans Christian Birkedal
Simon Hilde
Torstein Børresen
Tine Køpke og Gisle Elvebakken
Svein Erik Morkemo (leder) + Leif Rønneberg
+ repr styret (vara: Hege Leandersen)
Styret har hatt fullmakt til å utpeke representanter
Pieter Paul Furnée
Pieter Paul Furnée
Pieter Paul Furnée

Møter/representasjon

Det har vært avholdt 10 styremøter i løpet av sesongen.
Styremedlem Ståle Njåtun er styremedlem i NSF hovedstyre.
Øyvind Kristensen er medlem i NSFs komite for media og kommunikasjon.
Pieter Paul Furnée er medlem i NSFs komite for utvikling av Norges Cup.
Pieter Paul Furnee og Ola Fossum representerte klubben på ledermøte til NSF i
Lillestrøm, juni 2018. Siw Njåtun representerte kretsen på dette ledermøte.
Siw er styremedlem i Akershus og Oslo Skøytekrets.
Ola Fossum representerte klubben på Akershus og Oslo Skøytekretsting, vår 2018, og
Pieter Paul Furnee stilte på kretsens koordineringsmøte i høst 2017.
Asgeir Mamen er medlem i Asker Idrettsråd.
Pieter Paul Furnée er leder i valgkomite i Asker Idrettsråd.
Øyvind Kristensen, Ståle Njåtun, Hans Hilde og Pieter Paul Furnée har vært klubbens
utvalg for anlegg/hall, og deltok i flere møter med ordfører, politikere, isidrettsklubbene
og idrettsråd.

Pieter Paul Furnée og Siw Njåtun representerte klubben på Asker Idrettsrådets årsmøte
2018. Ståle Njåtun og Pieter Paul Furnee representerte klubben på Asker Idrettsrådets
Høstseminar i Spikkestad. Pieter Paul Furnée, Ståle Njåtun og Gisle Elvebakken
representerte klubben i flere særmøter med idrettsrådet knyttet til istidfordeling
(Askermodellen) og drift av Risenga kunstisbane.
Pieter Paul Furnée representerer klubben i samarbeidet Nedre Bleiker Nærmiljø (leder
av Stiftelse Nedre Bleiker Barnehus).
Pieter Paul Furnée fulgte opp videreføring av initiativ til Gutteløftet som ble gjennomført i
Bjugn i 2018 og er kasserer for Gutteløftet. Tilbudet videreføres i 2019.

5.

Sportsseksjonen

Leder: Ståle Njåtun

Barmarksesongen
Asker skøyteklubb har også i 2018 organisert og/eller tilrettelagt for et variert tilbud i
sommerhalvåret:
 Det har vært varierte treningstilbud lokalt, for løpere i alle nivåer.
 Ida har vært en del av forbundsgruppe Allround Elite og landslaget.
 Runar har trent med Mjøsteam på Hamar, og vært en del av NSFs rekruttlandslag.
 Marte har fått lov til å delta på noen spontansamlinger med NSFs talentlag
 Hanna ble en del av Mjøsteam etter at hun begynte på Wang Hamar i august.
 Klubbens øvrige løpere har trent i 2-3 ulike grupper, inndelt etter alder og ferdigheter.
 Treninger har foregått på Bjerkås (rulleskøyter), på Risenga grus, i trimtrappa, i
Holmenhallen og i Askerhallen.
 Det har vært samlinger i Heerenveen, Hamar og Inzell.
Løpssesong – januar 2018 – mars 2019
 Ida deltok i sitt 2. OL i Pyeongchang i februar ‘18, med en 7. plass på 1500m som sitt
beste resultat.
 Ida vant 3 NM-gull på enkeltdistanser og Kongepokalen for 2019, samt NM allround før
nyttår.
 Runar fikk sin internasjonale seniordebut under EM i Minsk i januar ‘18.
 Marte representerte Norge på landskamp NL/Tyskland/Norge 2018 i Berlin.
 Marte tok sølv under jr-NM allround 2018 i Asker, og fikk sammenlagt 3.plass i Norges
Cupen 2017/18.
 Marte tok sølv under jr-NM allround 2019 på Hamar, og bronse i jr-NM sprint 2019 på
Gol, i tillegg til at hun har deltatt i jr-verdenscup og jr-VM.
 Runar vant for sesongen 2018/19 Norgescupen sammenlagt for senior menn, og Marte
vant Norgescupen sammenlagt for junior kvinner.
 Halvor kvalifiserte seg for første gang til Viking Race ’19 i Heerenveen, hvor Hanna også
deltok. På Viking Race 2018 deltok Marte og Hanna.
 Rekrutter, klubbløpere fra 10-år og oppover har jevnt over hatt fin framgang og gjort seg
bemerket med stor iver, glede og innsats.
Klubben tilrettelegger for at alle løpere, uansett nivå, skal føle tilhørighet til et sterkt og felles
klubbmiljø. Der hver enkelt opplever oppmerksomhet og oppmuntring uavhengig av
prestasjoner. Treningsmiljøet har i år blitt vesentlig mer sammensveiset, og løperne har
framstått som et positivt lag som representerer klubben på en fin måte.
Godt miljø, treningsglede og samhold blant løpere, trenere og foreldre anses fortsatt som de
viktigste bidrag for fremtidig utvikling og trivsel.
Trening/trenere
Det ble etablert et helt nytt trenerteam fra våren av:
Emil Nielsen ble engasjert som hovedtrener for den eldste treningsgruppen, og fikk fra
sommeren av med seg Siri Moseng Reiersen som assistenttrener.

Jonas Nordhøy Kristensen tok ansvaret for å trene aldergruppen 10-13 år, mens Martinius
Elvebakken, Ingvild Leandersen og Oda Østenstad har kommet inn som rekruttrenere.
Gisle Elvebakken og Einar Agdestein har i tillegg lagt til rette for kortbanetreningene, som
også i år har vært populære og godt besøkte.
På løpene i klubbens årsplan har trenerne stort sett vært tilstede på isen for å sekundere
løperne, men ved enkelte anledninger har sporty foreldre overtatt rollen. Gjennom fellesmøte
med foreldregruppen har klubben forsøkt å tydeliggjøre sentrale roller, f eks som lagleder, for
ytterligere å styrke opplevelse av trygghet og fellesskap rundt konkurranser. Det er med
glede vi registrerer positive effekter av dette, spesielt tydelige under de to siste store
konkurransene, Sandefjordløpet på Hamar og Rekordløpet i Stavanger.
Styret retter en stor takk til hele trenerteamet for den gode jobben som har vært gjort. Det er
alltid behov for litt innkjøring når nye folk kommer inn, men vi har registrert meget positiv
utvikling, treningsglede, humør og framgang på alle nivåer.
Bestemannspremier 2017/18 (delt ut på klubbkveld april 2018):
- Premie for mest fremgang jenter: Hanna Svenni
- Premie for beste prestasjon jenter: Marte Bjerkreim Furnée
- Premie for mest fremgang gutter: Tim Lindeijer
- Premie for beste prestasjon gutter: Jonas Nordhøy Kristensen
Arnfinns Pokal (flest PR): Hedda Finsland, Sondre Fossum og Håkon Fossum
NSF – Forbundsgrupper / landslag - uttak
Ida har befestet sin plass og posisjon blant de fremste landslagsløperne, og har i media ved
flere anledningen representert NSF og Asker skøyteklubb på meget god måte. Selv om den
viktigste perioden av sesongen hennes ble spolert av sykdom, registrerer vi at hun under VM
allround i Calgary i mars ble første Askerkvinne under 39,0 på 500m med tiden 38,69.
Marte har representert klubben i juniorlandslaget under jr-verdenscup og jr-VM, og sørget for
å opprettholde klubbens tradisjoner med å ha løpere som kvalifiserer nettopp til dette nivået.
Resultatmessig registrerer vi spesielt en solid 5.plass på fellesstarten under jr-WC i Helsinki
før jul, samt klubbrekorden på 1000m under sesongavslutningen i Stavanger (1.21,09).
Hanna representerte Norge under landskamp mot Finland, Sverige, Danmark/England.
Løpernes representasjonsoppgaver har medført egenandeler pga NSFs økonomiske
situasjon. Klubben har dekket disse utgiftene gjennom toppidrettsbudsjettet.
Toppidrettsbudsjett
Klubben har i 2018 gjennom toppidrettsbudsjett støttet Ida, Runar, Halvor, Marte, Oda og
Hanna.
Langløp
Langløp har vært avholdt både tirsdager og torsdag på Risenga i fra sesongstart november
2018 og frem til mars 2019.
Høy alder på løperne gjør at det denne sesongen også er blitt tilbakelagt færre mil enn
tidligere sesonger.
Kun to løpere har fullført mer enn 150 km i sesongen, som er Norges Skøyteforbund sitt krav
til gullmerke langløp.
MyLaps er blitt benyttet denne sesongen også. Den holder oss langløpere oppdatert på
antall runder. Men også rundetider! Ikke alltid like morsomt.
Selv om kun to løpere har registrert kravet til gullmerke er det flere som er på isen og trener.
Uten å registrere runder (=overføre runder fra myLaps til NSFs system).
Tidligere lå Regelverket for skøytelangløp på forbundets hjemmesider. Med egen link
Langløp. Etter ny versjon ser det ut til at Langløp er fjernet.

Det var også en link til Gullklubben. Som viser hvilke løpere rundt i landet som har greid
kravet til gullmerke (150 km). Noen nærmer seg 30 sesonger!
Det er plass til mange flere registrerte langløpere!
Takk for en hyggelig sesong sammen med andre aktive løpere og mosjonister.
Rulleskøyter
Vår flotte inlinebanen på Bjerkås har vært flittig i bruk gjennom hele vår- og høstsesongen.
Kortbane - shorttrack
I sesongen 2018/19 har det vært litt mindre fokus på kortbane: nye trenere, nye mulighet for
inline, og et nytt tilbud for kortbane i Grünerhallen gjennom vinteren hvor Einar var trener
medførte litt færre løpere på kortbane-treningene gjennom høsten.
Våre aktive fikk gode resultater på vår egen NM kortbane. Einar Døving Agdestein og Marte
Bjerkreim Furnée ble Norgesmester, hhv senior og junior.
Klubben har hatt istid i Holmen Ishall, hvor våre beskyttelsesmatter er lagret. Klubben har en
del skøyter til utlån, for å gi et lav-terskeltilbud. Det fungerer godt å integrere tilrettelagt
trening med vanlig trening samme sted på samme bane.
Ispigging
Det har vært minimal aktivitet på området i 2018.
Lisens
NSF har et sentralt lisens-system. Alle aktive medlemmer er innmeldt. Løpere fra 12år
betaler selv sin lisens, og får mail fra NSF om dette før start av vintersesongen.
Det er knyttet uhellforsikring til lisensen, og det er ikke tillatt å starte i nasjonale eller
internasjonale løp uten lisens. Flere av våre løpere trenger påminnelse fra klubbens
lisensansvarlig. Klubben betaler lisens for trenere, og ordner lisens for de yngste løpere.
Ungdomstiltak
For å oppnå at ungdommene ønsker å bli værende i vår klubb er det arrangert ulike
Ungdomstiltak – internasjonal samling, samt samlinger på Heming og Hamar.
Noen tiltak er direkte knyttet sammen til idrettsarrangement /samlinger.
Klubbens bevisste holdning til samarbeid med andre klubber og stimulering til å
trene og bo sammen med jevngode ungdommer i andre klubber bidrar at skøytesamlinger og
skøytestevner blir til positive ungdomsleir.
Ungdom har også deltatt som banemannskap, starter, tidtager, aktivitetsleder og i kiosk ved
arrangement, samt bidratt til renhold, og fikse løpende småoppgaver på klubbhuset.
Takk til trenere og løpere for en flott sesong!

6.

Rekruttering

Ledere: Ola Fossum

Det har i løpet av sesongen blitt gjennomført følgende rekrutteringstiltak:
● Egen trening for rekrutter på is på torsdager i oktober-mars. Annonsert på Facebook i
forkant av at treningene på is startet opp, og hengt opp plakater/skriv ulike steder i
kommunen.
● Arrangert ulike aktiviteter på dagtid med instruktører fra Nederland:
Tilbud om gratis skøyteskole i gymtime for barneskoleklasser i Asker og
skøytekurs i SFO-tid til SFO-grupper i Asker. Denne sesongen ble alle barna
oppfordret til å gå på lengdeløpsskøyter, og de fikk låne klubbens nyinnkjøpte
nybegynnerskøyter.
Det ble også delt ut flyveblad med informasjon om klubben og invitasjon til å
komme på treninger og klubbløp.
● Videreført side på Facebook for klubben, som alle som ønsker kan følge. Vi vil bruke
denne for å informere om stort og smått som skjer i klubben, og på den måten gjøre
oss synlige for omverdenen.
● Laget en kul rekrutt-film (ved Kristian Vårvik)
● Lagt ut tilbudet på Aktiv – i - Asker
● Arrangert skolemesterskap i januar (utsatt fra november).
● Arrangert klubbløp annenhver torsdag.
● Arrangert introduksjon til Stuup-sport skøyteskole i februar med nederlandske
instruktører. Tilrettelagt for aldersgruppe 4-9 år.
Det har begynt ca. 15 nye skøyteløpere i klubben sesongen 2018/19.
Etter at isen ble lagt på Risenga kom det flere nye løpere til klubben. De hadde deltatt på
kurs i skoletimer. Vi tror at bruk av lengdeløpsskøyter på skøytekursene var et viktig bidrag til
å få noen til å komme på treningene om kvelden. Utdeling av flyveblader og en videohilsen
fra Ida som ble sendt til alle skolene/klassene som deltok på disse skøytekursene, kan også
ha vært gode bidrag til at noen nye fattet interesse og kom på treningene våre. Mange av de
nye har kommet regelmessig på både treninger og klubbløp utover sesongen, og flere har
deltatt i løp i Oslo i tillegg.
Denne sesongen har det vært trening for alle grupper på torsdager. Samling av klubbens
medlemmer på én dag har blitt prioritert. Siri og Emil var trenere for den eldste gruppen.
Jonas var trener for gruppen 9 - 12 år. Martinius og Ingvild var trenere for den yngste
gruppen på torsdager. Det har vært høy aktivitet på banen, med en stabil gjeng i alle
gruppene. Karen fortsatte med et eget tilbud til voksenløpere, dvs. nye voksne rekrutter uten
tilknytning til klubben fra før, samt noen foreldre.
Vi har en relativt stor gruppe rekrutter fra den internasjonale skolen, som er i hovedsak
engelskspråklige. Vi har formidlet at beskjedene og instruksjonene i hovedsak foregår på
norsk. Det har stort sett gått bra. Vi bør jobbe med å få foreldrene til denne gruppen løpere til
å delta mer aktivt i klubben, blant annet med ulike former for dugnad.
Det har vært fint å kunne bruke indre bane fullt ut, noe som er mulig når banen ble stengt for
publikum under treningene våre. Da kunne vi lage ulike aktiviteter, for flere av gruppene.
Banevaktene våre tilbød de som kom å låne lengdeløpsskøyter og gå sammen med oss.
Rekruttene ble i større grad med på det sosiale i kafeen etter trening denne sesongen.
Steking av vafler og servering av suppe har blitt annonsert og godt mottatt. Å lage en sosial
ramme rundt treningene er viktig for å beholde løperne videre. Like viktig er det at foreldrene
møtes til hyggelig samvær.
Det har vært en snørik vinter, men mindre snø enn sesongen 2017/18. Vi er godt fornøyd
med oppmøte på banen på tirsdager og torsdager, og de nye løperne er stort sett ivrige og
virker fornøyde. Vi håper å se mange av dem videre neste sesong også, og vil bruke

mulighetene på Bjerkåsbanen, med rulleskøyter og barmarkstrening til å holde kontakt med
dem gjennom vår- og sommerhalvåret.
Vi har forsøkt å få flere til å bidra med funksjonær-oppgaver. Disse medlemmer (aktive og
foresatte) kan etter hvert gjennomgå formelle enkle kurs for å bli autorisert.
Einar og Siri deltar på trenerkurs denne sesongen.

7.

Arrangement

Ledere: Siw Njåtun

Årets arrangementer:
04.01. 2018
18.01. 2018
01.02. 2018
10. - 11.02 2018
15.02. 2018
06.03. 2018
15.03. 2018
15.03. 2018
27. - 29.04. 2018
03.05. 2018
26. - 27.05. 2018
22.05. 2018
06.06. 2018
26.08. 2018
Nov. 2018
01. - 02.12. 2018
13.12. 2018
20.12. 2018
24.12. 2018

Klubbløp, med 18 deltakere
Klubbløp, med 10 deltakere
Klubbløp, med 16 deltakere
jrNM alllround
Klubbløp, med 12 deltakere
Klubbmesterskap, med 36 deltakere
Aller siste indre
Årsmøte
LM/NM kortbane, Bærum ishall, Rud
Klubbkveld
Kortbanesamling, arrangert sammen med OSK, i Bærum ishall
Foreldremøte
XL-trappeløp
Inlineløp, Bjerkåsbanen
3 ukers skøytekurs til skoleklasser
Risengaløp og KM AOSK + NC4, med 84 deltakere på
Risengaløpet og 51 på NC4
Klubbløp, med 18 deltakere
Årets mørkeste
Nisseluemila, med mer enn 100 deltakere

Nærmere omtale av de viktigste arrangementene:
Klubbløp
Vi arrangerte 4 klubbløp i løpet av januar, februar og mars. Dette er et uhøytidelige løp som
gjennomføres med relativt få ressurser på slutten av en torsdagstrening, primært for de
yngste løperne. En gruppe på 12-18 løpere, inklusive voksne, deltok jevnlige på disse
løpene. Med klubbløp får løperne mulighet til å teste nye distanser, til å få en spennende
avslutning på treningen og klubben får anledning til å lære opp nye foreldre i ulike
funksjonæroppgaver. Mange gir tilbakemelding på at det er moro å delta aktivt i
arrangementene. Det øker følelsen av tilhørighet og fellesskap.
NM allround junior
Asker gjennomførte igjen et vellykket mesterskap. Forholdene var stort sett gode og jevne.
Det ble kåret verdige vinnere i begge klasser: Ragne Wiklund og Hallgeir Engebråten. Begge
var suverene vinnere i sine klasser. Gledelig var det for Asker skøyteklubb at Marte
Bjerkreim Furnée klarte å gå seg inn til 2. plass i kvinneklassen, etter en spennende
avsluttende 3000m! Det var fine seremonier, en hyggelig bankett og god stemning blant
løpere, foreldre og funksjonærer.
Aller siste indre
Også i 2018 arrangerte løperne skøyteløp for foreldre og andre voksne skøyteløpere. De
unge klarte igjen oppgavene med glans, og viser stor entusiasme og glede over å få være
arrangører!

Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet ble som vanlig et hyggelig arrangement. Både aktive løpere, rekrutter,
mosjonister og foreldre deltok - 36 deltakere totalt.
LM/NM kortbane
Stevnet ble arrangert i Bærum ishall på Rud. Det var en stor suksess, både sportslig og
arrangementsmessig. Det var god stemning og mange gode prestasjoner. Stevnet ble åpnet
av skøytepresidenten Mona Adolfsen, som var tilstede og ga sitt bidrag hele helgen, både på
banketten lørdag kveld og som premieutdeler søndag. Vi setter pris på at forbundet viser
interesse for kortbane også! Klubben fikk hjelp til arrangementet av gode støttespillere fra
Trondheim Kortbaneklubb (både folk og utstyr), Oslo Skøiteklubb, Holmestrand&Botne
skøyteklubb og speaker Thoralf Hognestad fra Drammen skøyteklubb.
Kortbanesamling for Oslo og omegn i Bærum ishall
Med støtte fra Akershus og Oslo skøytekrets og Asker skøyteklubb, ble det leid inn en
instruktør fra Nederland, Bas van Weerden, til en kortbanesamling for klubbene i
Oslområdet. Det deltok ca 40 løpere, og det ble en svært vellykket samling med et flott
treningsopplegg. I tillegg til isøktene inne i hallen, ble det også tid til en tur på Kolsåstoppen i
finværet.
XL-trappeløp
6. juni arrangerte vi igjen trappeløp i trimtrappen, i gamle Myrabakken, med 135 trappetrinn. I
år var det en jente som var raskest opp trappen: Marte Bjerkreim Furnée. Rekorden fra
fjoråret, på 15,89, står fortsatt - tilhørende Simon Hilde og Martinius Elvebakken. Etter løpet
kunne alle de fremmøtte nyte kringle og saft fra Stiftelsen Nedre Bleiker Barnehus.
Inlineløp Bjerkåsbanen
Asker skøyteklubb arrangerte for første gang et inlineløp, på Bjerkåsbanen. Det deltok løpere
fra 12 klubber, fra rekrutter til eliteklassen. Rekruttene gikk individuelle løp, såkalte time
trials, mens resten gikk sine løp i ulike heat, med eliminasjonsheat på lengste distanse. Det
var god stemning på banen, og spennende konkurranser. Askers Einar Døving Agdestein og
Marte Bjerkreim Furnée vant hver sin eliteklasse. Ida Njåtun var tilstede og delte ut premier.
Risengaløpet og KM AOSK + Norgescup 4
Risengaløpet og NC4 ble også i år arrangert samtidig. Denne gangen også i kombinasjon
med KM for Akershus og Oslo skøytekrets (AOSK). Risengaløpet gikk for de aldersbestemte
klassene på lørdag, mens junior C og B gikk løpene sine over begge dager. NC gikk også
både lørdag søndag.
De yngste løperne, opp til 11 år, gikk en individuell distanse og så skøyteduell, Askers, og
Øyvind Kristensens, særegne fellesstart for de yngste. Skøyteduell er en svært populær
øvelse, der alle får gå både innledende runde og finale. Junior C og eldre går to individuelle
distanser og fellesstart i tillegg. Disse alternative øvelsene er fortsatt populære blant løperne,
noe vi ser ved at det vises stor skøyteglede og godt samhold. Vi tror at dette er gode tiltak for
å opprettholde motivasjon og rekruttering.
KM for AOSK var en del av Risengaløpet dette året, for klassene 12 år - 16 år. Det er ikke
optimalt å legge KM samtidig med et annet stevne, for det blir da bare en ekstra
premieutdeling. Men kretsstyret fant ingen annen passende helg. Det bestemt å arrangere et
kretsstevne for alle klasser og et KM del 2, nærmere LM, med andre distanser. Ønsket var å
gi aktuelle LM-deltakere mulighet til å trene fellesstart sammen, men også å gi de yngre i
kretsen et ekstra løpstilbud og en anledning til å møtes. Rapport om KM del 2 kommer i
neste årsmelding.
Både Risengaløpet og NC4 ble filmet av funksjonærer i klubben, og streamet på nettet. Det
var også “liveresults”, via Drammen skøyteklubb. På stevnets første dag var det en del
tekniske problemer. Det nye, elektroniske tidtakersystemet er sensitivt for fuktighet.
Målsensorene dugger lett, så de må tørkes av med jevne mellomrom. Vi erfarte at vi må
være enda bedre forberedt for å sikre at det tekniske fungerer bedre. Høyttaleranlegget bør
gjennomgås, og vi må finne rutiner for å oppdatere PC og annet teknisk utstyr før
stevnehelgen. Stevnet gikk knirkefritt på dag 2.

Til tross for litt tekniske problemer første dagen var det alt i alt et vellykket stevne, og
funksjonærene gjennomførte sine oppgaver med glans.
Årets mørkeste
Velvillige foreldre tok på seg ansvaret og arrangerte “Årets mørkeste” igjen. Det er et svært
hyggelig og sosialt tiltak. Etter torsdagstreningen samlet løpere, foreldre og trener Jonas seg
i klubbhuset. De spiste kveldsmat, bakte pepperkaker og så film. Ut på kvelden, når flomlyset
ble slått av, var det skøyteløp med hodelykter rundt en fakkelmerket bane. Det ble bakt store
mengder av pepperkaker, og overskuddet koste vi oss med på Nisseluemila.
Nisseluemila
Nok et år med rekorddeltakelse på Nisseluemila, med over 100 deltakere! Det er hyggelig å
samle så mange på selveste julaften, og det er vårt mest sosiale skøyteløp. Vi har fokus på å
dempe konkurranseelementet, så det foregår helt uten tidtaking og andre
funksjonæroppgaver. Været og forholdene var fine. Budstikka var igjen på plass for å dekke
begivenheten. Til slutt serverte vi gløgg og pepperkakene som ble bakt på “Årets mørkeste”
til alle som var tilstede.
Oppsummering
i 2018 har Asker skøyteklubb arrangert stevner både på langbane, kortbane og inline - og
trappeløp. Stevnene har vært alt fra må klubbløp, til jrNM, både høytidelige og uformelle.
Klubben har en forholdsvis bra funksjonærstab, som stiller opp og bidrar til at klubben kan
fortsette å gi et godt aktivitetstilbud til alle medlemmene. Det legges ned et stort antall
dugnadstimer i forberedelser og gjennomføringer, men det meste er til stor glede for våre
egne aktive. Klubben har også et godt renomme som arrangør, og legges merke i
kommunen fordi vi stiller opp og gir positive bidrag til resten av kommunens befolkning ved å
invitere alle til flere av våre arrangementer, som trappeløp og Nisseluemila, men også
skøytekurs for skolene.

8.

.Drift

Leder: Hege Agdestein

Skøyteklubbens drift omfatter banevakthold, dugnader, rengjøring, vedlikehold, utleie av
klubbhus og kiosk- og kafèdriften med tilhørende innkjøp.
På høstdugnaden ble det ryddet, og klubbhuset ble malt. Et lite område som vi ikke kommer
til uten lift står igjen til våren.
En dugnadsgjeng fikk omsider satt opp sikringsputene før sesongstart. Isleggingen og
putemontering kom i utakt.
Våre faste utleieadministratorer, Mary og Arnfinn, har etter mange mange år sluttet sine
arbeider. Takk for jobben som dere har gjort. Leif har overtatt som utleieansvarlig, og vask av
klubblokale må gjennomføres av medlemmene samt leietakere.
Sven Eskil har også i år tatt ansvar for klubbens container, og skøytelageret. Den er nå stort
Små og store reparasjoner er utført og mange har fått en skikkelig skøyteslip for å kunne
stille med skarpe skøyter på trening. Han tok også initiativ til å leie bueslipemaskin fra
Robito, og mange frivillige har brukt mange timer slik at alle skøytene fikk satt bue (óg ble
slipt). En ny kontainer er kjøpt på Bjerkås med støtte fra kretsen.
Høytaleranlegget ble utvidet med høyttaler for talelyd på vekslingsside.
Styret takker deltagerne på dugnad i kiosk og på banen for flott og viktig innsats. Stor takk til
ungdommene som tar kioskvakter på feriedager og som gjør at vi kan tilby åpen kiosk til
brukere av skøytebanen i romjula og i vinterferien.
Dugnadsinnsats er et uvurderlig bidrag til klubbens drift og til stor hjelp for å best mulig legge
til rette for våre utøvere i alle aldre.

Vedlegg 1: Idrettsprestasjoner og internasjonal representasjon 2017
EM Heerenveen – 6-8 januar 2017
Ida Njåtun – 8.plass sammenlagt
Alle World Cup
Ida tatt ut
NM sprint Hamar – 14+15 januar 2017
7 deltakere fra klubben
EM kortbane – Torino – 14+15 januar 2017
Einar sikret Norge ekstra plass neste EM
Gutte/Jente Landskamp NL/D/N – Groningen – 21+22 januar 2017
Oda Østenstad og Marte Furnée ble tatt ut
Student olympiade – Almaty (Kazachstan) - 28.januar tom 8 februar 2017
Anders Furnee ble tatt ut
Hamarlekene 2017
Hedvig Hilde vinner klasse jenter jun.B
Vikingløpet 2017
Marte vinner klasse jenter jun.B1
NM junior Allround 2017 – Stavanger
6 løpere tatt ut
LM 2017 - Drammen
12 deltakere – 14 medaljer (Marte 5 gull, Hedvig 6 medaljer)
Gutte/Jente Landskamp N/S/FIN/DK/GB – Sundsvall – 25+26 februar 2017
Hedvig og Marte tatt ut. Marte vant sammenlagt jente-klasse
VM 2017 - Hamar
Ida – 9.plass sammenlagt
Viking Race 2017 - Heerenveen
Stine Finsland, Nina Vinslid og Marte ble tatt ut
Norges Cup 2016/17
Emma Lindeijer – 1.plass kvinner junior
Simon Hilde – 3.plass menn junior
VM shorttrack – Rotterdam
Einar ble tatt ut
Kretsmesterskap – Frogner
Marlon Elvebakken – kretsmester gutter 14 år
Linnea Søfteland – kretsmester jenter 13 år
Hedvig Hilde – kretsmester jenter 15 år
Kretsmesterskap kortbane – Holmenhallen
jenter junior C: Linnea Stålvik Søfteland
gutter junior C: Marlon Elvebakken
jenter junior B: Marte B Furnée
gutter junior A: Martinius Elvebakken
menn senior: Einar D Agdestein

