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1. Sammendrag



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 et miljø hvor det skal være gøy å gå på skøyter. 
For å sikre rekruttering og styrke tilbudet til aktive løpere har sesongens styre hatt som mål 
å fortsette med å ha et høyt aktivitetsnivå.

Aktivitetene i Asker Skøyteklubb kan deles opp 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

På tross av flere treningsdager med dårlig is i vinter, betegner vi forholdet til kommunen 
som godt. Det har vært avholdt flere møter med representanter for Asker kommune og 
Asker skøyteklubb.  Vi har også opplevd at kommunen både vil og kan når det virkelig 
gjelder. Eksempler på riktig god skøyteis har vi hatt under Risengaløpet i desember og 
under LM i februar.
Vi har fortsatt en del igjen for å få de utførende myndighetene til å preparere etter våre 
idealer før treninger. Styret vil fortsette dette arbeidet i 2008.

Klubben er heldig med å ha svært gode krefter på trenersiden. Hovedtrener er Ståle Njåtun 
som må sies å være blant landets beste skøytetrenere til tross for at han har dette nærmest 
som en hobby. Styret har arbeidet aktivt for å tilrettelegge best mulig for trenerne slik at de 
kan ha gode arbeidsforhold med utøverne.

Klubben har generelt et meget godt tilbud til de aktive løperne. Dette går gjennom hele 
sesongen. 
Også om sommeren vil de eldste (fra ca 12 år og oppover) få tilbud om trening. I årets 
sesong har det vært flere barmarkssamlinger som løperne har kunnet deltatt på; Asker, 
Skreia, Bjugn, Heerenveen og Hamar for å nevne noen.

Asker Skøyteklubb har en aktiv plan for rekruttering. Den henvender seg både til barn og 
deres foresatte. I år ser vi positive resultater av dette arbeidet. Dette merkes blant annet på 
rekruttenes iver etter å delta på stevner utenfor Asker. Positive, aktive foreldre er med på å 
skape en god ramme for våre nye rekrutter.

For å bidra til det gode skøytetilbudet for landets unge løpere har Asker Skøyteklubb påtatt 
seg å arrangere Landsmesterskap på skøyter 2008 (jenter og gutter 12 – 16 år)
Landsmesterskapet er regnet for å være det største skøytemesterskapet som arrangeres i 
Norge. 

LM Komiteen har arbeidet aktivt for å rekruttere funksjonærer til LM og fremtidige 
stevner. Responsen fra klubbens medlemmer og familier har vært meget god. Klubben har 
i denne forbindelse utdannet flere nye tidtakere og dommere.
Norges skøyteforbund var meget godt fornøyd med klubbens måte å arrangere årets LM. Fra 
rapporten vil vi nevne: ”TD oppfordrer Asker Skøyteklubb til å søke flere mesterskap. LM er 
det største av mesterskapene våre. Når det går så bra, er det bare å søke igjen.” 



Klubben har en god og sunn økonomi. De viktigst inntektskildene er 
reklame/sponsorinntekter, utleie av klubbhus, kiosk og tilskudd/inntekter fra Asker 
kommune og idrettsforbund. Til tross for svært høy aktivitet på mange stevner blant 
klubbens utøvere har klubben hatt mulighet til å subsidiere deltageravgifter og 
overnattinger på lik linje med tidligere år.

Asker Skøyteklubb har en levende og informativ hjemmeside. Klubbens leder har vært 
redaktør for denne. I skøytemiljøet i Norge blir denne hjemmesiden ansett for å være blant
de aller beste. Flere klubber søker vår hjemmeside for å finne oppdatert informasjon om 
skøytesport. I forbindelse med Landsmesterskapet ble vår hjemmeside positivt omtalt av 
de tilreisende klubben for god informasjon og rask resultatservice. 

Vi vil også takke alle medlemmene av klubben som har nedlagt mange timer med 
kioskvakter, renhold, tilsynsvakter, ledere, dugnader, funksjonærer ved stevner, oppfølging 
av rekrutter etc. Uten denne enestående innsatsen hadde ikke resultatene blitt så bra!

2. Organisasjon 

Alle idrettsorganisasjoner i Norge er knyttet opp mot Norges Idrettsforbund, og under der 
er det et 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:
o Leder + 5 styremedlemmer og løpernes representant. Styret konstituerer seg 

selv og fordeler oppgaver
o Revisorer
o Valgkomite

3. Tillitsvalgte 

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden:

Leder og sportsseksjonen: Pieter Paul Furnée
Kasserer: Bente Brumoen
Styremedlem/Nestleder Erik Bergh
Styremedlem/Arrangement: Kirsti Njåtun
Styremedlem/Drift: Kristin Aksnes (Guro Løvoll frem til 1.9.2007)
Styremedlem/Rekruttering Karen Kremer
Styremedlem/Utøverrepr. Ida Njåtun
Revisorer: Inger Gabrielsen og Leif Rønneberg
Valgkomite: Unni Christiansen, Odd-Arne Marsteinstredet 

+ 1 utpekt av styret
Representant Årsting/ledermøte: Styret har fullmakt til å utpeke representant



4. Møter/representasjon

Det har vært avholdt 10 styremøter i løpet av sesongen. 

Leder Pieter Paul Furnée og hovedtrener Ståle Njåtun deltok på Skøytetinget i Stavanger 
2007 og har representert klubben på kretsens møter. 
Leder og hovedtrener har også hatt flere møter med Asker kommune i forbindelse med 
drift av skøyteis og fornyelse av samarbeidsavtaler med kommunen.
I tillegg har klubben vært representert på møter i Asker idrettsråd og på møte med 
kommunestyrerepresentanter i komité 3 (kultur og idrett) 

Hovedtrener Ståle Njåtun har deltatt på flere trenermøter i Region Østviken og i større 
forum. Morten Køpke er leder i Region Østviken.

5. Sportsseksjonen
Leder: Pieter Paul Furnée

Seksjonen har i år satset på organisert aktivitet ut fra målsettingen om at alle løpere må få 
et tilbud tilpasset sitt nivå. Samtidig har det vært ønsket ulike aktiviteter: idrettssatsning og 
mosjon.  

• Henrik Christiansen har vært tatt ut i landslaget og deltatt og satset på 
internasjonalt nivå.

• Tine Køpke og Ida Njåtun ble tatt ut av region Østviken (sistnevnte som hospitant) 
og klubben har dermed gitt dem tilbud til å trene med regionslaget med trener 
Frode Rønning og Håvard Myklebust. 

• Ida Njåtun er tatt ut av NSF for talentlaget og av Olympiatoppen for 
kvinnesatsingsprosjekt. 

• Hovedtrener Ståle Njåtun har trent juniorene fra slutten av april basert på 
treningsprogrammer utarbeidet med henblikk til Muellers metode. Gruppen var på 
ca. 13 stk. Det har vært sykling, rulleskøyter, barmarkstrening samt indoor-is. 

• Det har vært avholdt regionsamling i Asker i mai med ca. 25 deltakere fra Aktiv, 
Asker, Eidsvoll, Rakkestad og Båstad med lagledere fra Asker. 

• De aktive har blitt med på sommersamling i Nederland, hvor vi bodde med 30 stk. 
(14 voksne) i Terherne. Samlingen var både sportslig og sosialt en suksèss 
(istrening på Thialf, sykling, seiling og sightseeing – samt ’wadlopen’ over havets 
bunn).

• Det ble en snau uke med sommeris på Hamar.
• I slutten av august ble det en langhelg på rulleskøytebane til Skreia Toten SSK 

(kamping Kapp). 
• I september arrangerte Asker Skøyteklubb kretssamling felles for hurtigløp / 

kunstløp med over 40 deltagere. Programmet var både sportslig og sosialt 
(ungdomstiltak).

• Høstsamlingen var i Hamar hvor vi bodde med en stor gjeng på motellet. 
• Trener Siw Njåtun har fra slutten av august trent fjorårets nybegynnere i 

AskerHallen og etter høstferien har det blitt barmarkstrening i tillegg på torsdager 
inntil isen kom på Risenga.

For å gi best mulig tilbud har klubben skaffet enda flere skøyter: 8 par klappskøyter i større 
størrelser. Per Kjetil Aukner har hatt ansvar for utleie av skøyter (ofte inklusive sliping av 
skøytene!).  



Klubben har på dagstid gitt elever til Asker Skolene gratis skøytekurs i gymtime. Kurset 
ble ledet av Caren van Daggenvoorde, Imke Vormeer og HildeMarije Dijkstra -
nederlandske trainees fra idrettshøyskolen i Leeuwarden. Informasjon om kurset, tilpasset 
3. tom 7. klasse, ble som ifjor oversendt skoleinspektørene i Asker. Kurset (1 skøytetime, 3 
ganger) gikk bra (ca. 700 deltakere), men tilbakemeldingene var noe mindre positive enn 
året før. Skolene ønsker imidlertid at tilbudet gjentas til neste år – kanskje bør andre typer 
skøyter vurderes/tillates og trainees må være godt forberedt fra første kurs! Klubben holder 
kontakt med den Nederlandske ’skøyte-/trener-/idrettsmanagergymnas’ for nye trainees.

Isen ble lagt på Risenga fra 15.11. De eldste benyttet seg av tidlig is i Drammen - fra 1. 
november. Dette er nødvendig fordi issesong starter tidlig!

Løpssesong
Løpssesongen startet tidlig med NorgesCup, løp i Skien og Drammen og NM 
enkeltdistanser fra begynnelse av oktober! 
Oppladningen til sesongen ga gode resultater allerede fra starten. Dette gikk ikke upåaktet 
hen; alle kunne følge med på den nye websiden i tillegg til Budstikka! Mediadekningen har 
vært bra. 
Henrik Christiansen -i landslaget- kvalifiserte seg denne sesongen til WorldCup, EM, VM-
allround og VM-enkeltdistanser.
Tine Køpke kvalifiserte seg til U23-turnering samt Challenger Cup (EuropaCup). 
Ida Njåtun kvalifiserte seg til Challenger Cup (EuropaCup), flere landskamper og til og 
med VM-junior i Kina!
Mattis Bergh kvalifiserte seg til ungdomslandskamp hvor han fikk sølv på flere distanser.
På alle NorgesMesterskap –både junior og senior, både allround, sprint og enkeltdistanser-
var Asker representert. Henrik Christiansen, Tine Køpke, Ida Njåtun, Mattis Bergh og 
Henrik Hvesser kvalifiserte seg for 1 eller flere NM.
Tine og Ida har fått gode plasseringer i Norges Cup (Tine fikk sammenlagt 2.plass).
Runar Njåtun Krøyer, Heidi Ruistuen, Mattis Bergh og Ida Njåtun kvalifiserte seg for 
Viking Race i Heerenveen.
Alle aktive ungdomsløpere (Heidi, Merethe, Dag-Erik, Jon Petter, Mattis, Henrik Hv, 
Anders, Ida, Gard, Øyvind, Runar og Einar) kvalifiserte seg for LM i Asker. Alle har vist 
meget bra innsats og progressjon.
Mange rekrutter og ungdommer viser god iver, glede og innsats. En del av disse rekruttene 
vil i neste år fylle 10 år. Når klubben klarer å holde på løperne vil klassene for nasjonale 
gutte/jenteløp fylles opp nedenfra mens de eldste ungdommene går over til NorgesCup.

Det er veldig hyggelig og viktig å registrere at løperne er positive og gir hverandre 
oppmuntring. Klubbens løpere står frem som et positivt lag og representerer klubben på en 
bra måte. Det hyggelige miljøet og samhold blant løpere, trenere og foreldre bidrar sterkt 
til at løpere lykkes i mange løp! Lagfølelsen forsterkes av våre klubbdrakter (treningsdress 
/ tricot / funksjonærjakker) og webside.
Enkelte av årets høydepunkter:
- Henrik Christiansens deltakelse på WorldCup (1500 m/5000 m/10000 m/lagtempo), 

EM (11.plass) og VM (15.plass)
- Ida Njåtun Norgesmester allround junior
- Bronsje for både Ida og Henrik på NM allround
- Tine Køpke og Ida Njåtun sølv på NM sprint (hhv senior og junior)
- Bronsje for Ida og Tine på NM enkeltdistanser
- Veteraner Pål Agdestein, Ivar Dahl og Erik Gunnerød på flere stevner
- Landsmesterskap i Asker med Ida Landsmester jenter 16 år på 500 m og 1500 m
- Kretsmesterskap i Asker med 6 kretsmestere fra Asker (av 8 klasser)
- Risengaløp i Asker med over 150 påmeldinger



- Klubbmesterskap med 45 påmeldinger
- Siste Indre med 23 deltakere fra Asker
- mange klubbrekorder både på gutte- og jenteside har blitt slått

For oversikt over plasseringer av Asker løpere i viktige stevner og beste tider - vedlegg 1.  

Bestemannspremier 2007 (delt ut på klubbkveld april 2007):
- Premie for beste rekrutt jenter: Sigrid Arnestad (rekr)
- Premie for mest fremgang jenter: Heidi Ruistuen (JJC)
- Premie for beste prestasjon jenter: Ida Njåtun (JJB)
- Premie for beste rekrutt gutter: Vebjørn Njåtun Krøyer (rekr)
- Premie for mest fremgang gutter: Gard Njåtun Krøyer (GJC)
- Premie for beste prestasjon gutter: Mattis Bergh (GJC)

Trening/trenere
Ståle Njåtun er klubbens hovedtrener og er i issesongen assistert av Siw Njåtun og Morten 
Dahl. Blant annet Hans M.Hilde, Gisle Elvebakken, Rune Reitan, Karen Kremer, Pieter 
Paul og Harald Hope har bistått – spesielt i forholdt til de yngste. Treninger i issesongen er 
på tirsdag og torsdag. Også lørdag morgen har det vært løpere på banen med trener. 

På torsdager er det trening for alle 3 treningsgrupper med hver sin bane som ble tilrigget. 
Det har vært stor aktivitet med ofte mer enn 40 hurtigløpere på isen!  Siw følger opp 
aldersgruppen 10-12/13 år. De yngste følges opp av Morten. 

Alle løpere (også rekrutter) har i år blitt meldt inn for lisens. Dette ifm forsikring som er 
knyttet til lisens. Klubben har betalt lisens for rekrutter.

Det har i år vært greie, men ikke gode treningsforhold. Det har imidlertid ved for mange 
anledinger vært umulig å trene for de eldste løpere. Dette er alvorlig, spesielt med tanke på 
de viktige stevner som løpere har trent for og deltatt i. 
Som ifjor har isen generelt vært for tykk. Dette ga problemer i forhold til sprekker og myk 
topp. Asker Kommune har også slitt med personalproblemer. 
Selv om isen var god ved arrangement kan det sies at isen har vært årets store bekymring-
spesielt med tanke på gjennomføring av gode treninger for de eldste aktive. Dette MÅ 
endres – hvis vi ønsker å beholde trening for ungdommene i Asker. Sikringsputene 
fungerer tilfredsstillende – men sone mellom isen og putene må vedlikeholdes bedre for å 
sikre gode treningsforhold.

Det er positiv kontakt med kommunens banemannskap. Ferdig vannet is er levert til 
treningene. Isen har holdt seg til 15. mars. I evaluering med kommunen må drift av is 
gjennomgås med forpliktende avtaler.

NSF – Landslag - uttak
I år har selve deltakelse i landslag ikke medført usikkerhet for våre løpere, men 
kvalifiseringsprosessene for deltakelse på internasjonale stevner virker fortsatt noe 
uforutsigbare for løpere – i år gjaldt dette spesielt Tine Køpke. Også deltakelseskriterier 
for NorgesCup var uklar ved sesongstart. Mot Ledermøte i våres bør det komme 
konstruktive innspill for videre profesjonalisering av toppidrettsatsingen slik at nasjonens 
og løpernes interesser ivaretas på en bedre måte. Flere lag (rekrutteringslag / sprintlag / 
allroundlag) kan være veien å gå. 
Aktiv satsning på breddeidrett samt økonomi (sponsorer!) må beholdes i fokus.
I år arrangerte NSF for første gang ungdomsleir. Leiret var i Bjugn. Heidi, Mattis, Henrik 
og Jon Petter deltok. Tiltaket bør videreføres!



Det er registrert nedgang i antall stevner som arrangeres i distriktet. Spesielt tilbud for 
junB er etterhvert begrenset. Klubben bør følge denne utviklingen aktivt – dette gjelder 
tilbudet til våre aktive!
Det er derfor veldig gledelig at Asker Skøyteklubb i år har påtatt seg mange stevner / 
arrangement.

Region Østviken
Asker har fortsatt aktiv deltagelse i Region Østviken. Her inngår skøyteklubbene i 
Oslo/Akershus og Østfold. Hensikten med regionen er å få et godt treningsmiljø på høyt 
nivå for løpere som ikke er på landslagsnivå. Denne satsingen gjør at klubbene utveksler 
kompetanse. Asker Skøyteklubb bidrar positivt med Ståle Njåtun som regionstrener for 
gutter/jenter og Morten Køpke som leder. 
Det er veldig synlig på de ulike løp og samlingene at ungdomsmiljø gagner ved 
regionsamarbeidet.

Situasjonen i Region Østviken har imidlertid i år vært uklar. NSF har endret økonomiske 
forutsetninger (også som følge av forbundets økonomiske situasjon), mens region hadde 
inngått forpliktende avtale med egen trenere og klubber. Sammenstilling av regionslaget 
har derfor i år vært i utakt med den satsingen som NSF formulerte. Denne situasjonen kan 
ikke vedvare og må avklares før neste sesongstart med passende aktivitetsnivå.

Rulleskøyter
NSF har i samarbeid med Terra igjen arrangert TerraCup. Tine, Jon Petter, Mattis, Heidi 
og Henrik har deltatt.

Langløp 
Leif Rønneberg og Karl Brevig har i år ledet de aktive langløperne, der trimfaktoren med 
hyggelig og godt miljø er det viktigste. Langløp har vært avholdt både tirsdager og 
torsdager på Risenga i perioden fra 20.11.07 frem til avslutning 13.03.08. Det ble avviklet 
113 starter med en utgått distanse på 1125 km. De fleste har innfridd NSFs krav til 
gullmerke for langløp. Kravet til gullmerke er minst 150 km (NSF har satset på nye 
gullmerker og bedre informasjon). Flere av langløpere har også deltatt i løp på andre baner 
i Oslo-området. Gruppa ønsker gjerne flere deltakere.

Godtgjørelsesordning
Startkontingenter og inngangsbilletter betales av klubben. Overnattinger for NorgesCup 
dekkes med 50% av klubben. For deltagelse til LM og NM dekker klubben reise og 100% 
av overnatting, med mindre dette blir betalt av NSF. Ved samlinger dekker klubben 50% 
av totale kostnader (trenere får alle kostnader dekket – det samme gjelder lagleder fra 
1.1.08). Godtgjørelsesordningen må evalueres kontinuerlig.

Ungdomstiltak
For å oppnå at ungdommene ønsker å bli i vår klubb er det arrangert ulike ungdomstiltak. 
Noen tiltak er direkte knyttet sammen til idrettsarrangement / samlinger.
Det er gledelig å registrere at det er lite frafall hos de aktive, samtidig er det forståelig hvis 
ikke alle satser like hardt. Satsing og engasjement må kombineres med skole, venner og
andre aktiviteter. Målet er å beholde ungdommene i miljøet, - hvis ikke som aktiv da som 
(hjelpe-)trener / ressurs.

Takk til trenere og løpere for en flott sesong!



6. Rekruttering 
Leder: Karen Kremer

Klubben gjennomførte familiedag på Risenga banen søndag den 9. desember der det ble 
arrangert fellesstart 500m og 100m med individuell tidtakning og skøyteknapper. De 
Nederlandske skøytetrenerpraktikantene organiserte øvelser og leker på isen og Dolly 
Dimples serverte gratis pizza som ble revet vekk i ’no-time.’

Det ble gjennomført skøytekurs i gymtimen for skolene i Asker kommunen med hjelp av 3 
Nederlandske skøytetrenerpraktikanter. Det kom en del klager på skøytene samt 
manglende medvirkning fra lærerne.

Det ble delt ut skriv til 3.- 6.klasse på mange av Askers skoler med invitasjon til å starte i 
en nybegynnergruppe i klubben. Det kom ca 7-8 gutter og jenter til de første 
barmarkstreningene. Gruppa har økt utover sesongen og totalt har vi hatt ca. 20 deltakere 
hver torsdag. Etterhvert som gruppen ble større er den delt i to.  Flere går på 
nybegynnerskøytene som klubben leier ut.

Det ble avholdt tidtakerkurs der Arnfinn Marsteinstredet har vært instruktør og der 4 nye 
tidtakere ble opplært.

Det ble holdt aktivitetslederkurs i januar for 4 deltakere. Etter dette er det satt opp et 
skjema for å få disse aktivitetsledere til å hjelpe til i treningsopplegget for rekruttene.
Til høsten 2008 bør det settes opp et kurstilbud som går over flere kvelder for å gi disse 
aktivitetsledere mer erfaring og mer selvtillit.

Det er satt opp skøytekurs for pappaer og mammaer på torsdagskvelder 2 kvelder på rad. 
Cirka 7 -9 pappaer og mammaer brukte tilbudet som egentlig var ment å være lenger, men 
dårlig is forkortet opplegget noe. Anbefales å fortsette tiltaket siden det er mange forledre 
som er interessert.

Et annet rekrutteringstiltak som bør vurderes er å få kommunen til å skjerme 
hurtigløpbanen for ishockeyspillere flere timer i uken.

De ulike tiltak har gitt god rekruttering de siste årene og vi satser på stor tilgang også 
fremover.



7. Arrangement
Leder: Kirsti H. Njåtun

Oppmerksomheten har dette året for det meste av dreid seg om å arrangere LM-2008. 
Dette er det største nasjonale skøytearrangementet årlig for ungdom mellom 12 og 16 år.  
Det ble nedsatt en egen komité for LM som har arbeidet meget iherdig for arrangementet. 
Styret i klubben er meget godt fornøyd med innsatsen til LM-komiteen som har bestått av:
•Unni Christiansen
•Pieter Paul Furnée

•Kirsti Njåtun
•Ståle Njåtun

•Siw Njåtun
•Odd-Arne Marsteinstredet

Sesongen starter imidlertid med klubbløp og langløp. 

I desember ble Risengaløpet arrangert med rekordstor deltagelse.  Fine isforhold, og fint 
vær, og mange personlige rekorder ble det denne dagen. Fjorårets tradisjon med lagtempo 
ble videreført med god oppmerksomhet.

Familiedag på Risengabanen ble arrangert dagen etter Risengaløpet.  Det var fullt på isen 
av barn, ungdom og voksne som ville gå 100m, og bli tatt tiden på. Mange benyttet også 
muligheten til å prøve seg på lengdeløpsskøyter for første gang og fikk etter fullført 400 m 
kjøpe skøyteknapp. Det ble servert gløgg og pepperkaker, og Dolly Dimples delte ut pizza.

Januar kom, og det ble klubbløp og Kretsmesterskap. Arrangement ble også gjennomført 
for å lære opp funksjonærer og for å teste bl.a isforhold før årets største arrangement LM 
skulle gjennnomføres i februar.

I februar var det LM. Det var stor deltagelse, og i Asker Skøyteklubb kvalifiserte alle 
løperne seg til deltagelse. Alle var spente på isforholdene, da det denne vinteren har vært 
svært variable forhold på banen. Isen var perfekt, været var perfekt, og det ble satt hele 42 
personlige rekorder og 4 landsmesterskapsrekorder. Informasjon, resultater og nyheter ble 
forløpende lagt ut på websiden. Henriette Warbo hadde laget egen LM-logo og elever på 
Røyken vgs (design + media) hadde i konkurranse laget LM-diplom. 
Arrangementet gikk ”knirkefritt” både lørdag og søndag. Lørdag ble det arrangert bankett 
på LM-Hotellet, Thon-Vettre Hotell.  Denne var også vellykket – på NSF-webside ble det 
spesielt uthevet at det på bankett ble vist bilder fra alle deltakere og tilstedeværende på og 
ved banen i alle mulige sammenhenger.
Norges skøyteforbund var meget godt fornøyd med klubbens måte å arrangere årets LM. 
Fra rapporten vil vi nevne: ”TD oppfordrer Asker Skøyteklubb til å søke flere mesterskap. 
LM er det største av mesterskapene våre. Når det går så bra, er det bare å søke igjen.” 
Klubben oppnådde 36 poeng av 36 oppnåelige etter forbundets vurdering. Kriteriene for 
vurdering var: Forberedelse/tilrettelegging, PR/kontakt med presse, Funksjonærer, 
Banen/garderobene, Gjennomføring inkl. seremonier og Generell vurdering.

Skolemesterskap i samarbeid med Bondi skole, med mellom 300 og 400 deltagere, er en 
tradisjon med stor breddeprofil.  Her deltar nesten alle skolene i Asker med stor 
entusiasme, men med noe mindre deltagelse i år enn tidligere ( med ca 600 deltagere). 

Klubbmesterskap samt klubbløp med ’ymse distanser og stafett’ (sesongavslutning) er 
også populær begivenhet. Her er antall deltagere økende, i takt med godt arbeid på 
rekrutteringssiden.  

Den sosiale arenaen i klubben er viktig for løpere og støttespillere.  Torsdagskafé med 
vafler og en prat, er viktig for løpere, trenere, foreldre og langløperne.



8. Drift 
Leder: Kristin Aksnes

I driftsansvaret er banevakthold, dugnader, rengjøring, vedlikehold, utleie av klubbhus og 
kiosk- og kafèdrift inkludert.

Det ble satt opp vaktlister før sesongen startet på høsten og dette har gjort det mye enklere 
for alle medlemmer å i forkant vite tidspunkt for sin vakt samt at lederen hele tiden har hatt 
oversikt.

Det har vært gjennomført dugnader for å få satt opp sikringsputer. I tillegg har det vært 
gjort en del dugnadsarbeid på klubbbhuset. Bl.a. opprusting av tidtakerrommet, 
vedlikehold av møblementet og oppgradering og rydding av matrialrommet. Doene er 
oppgradert med nye dorullholdere og såpedispensere. Gulvene i garderobene og doene ble 
malt. Det viser seg at gulvene i de allmentilgjengelige arealer er utsatt for slitasje, fordi 
publikum benytter doene med skøyter på.
Per Kjetil Aukner har gjort en kjempejobb med å slipe alle utleieskøytene med sko.
Det gjenstår også slipe alle utleieskøytene uten sko.

Direkte utgifter til vedlikehold av klubbhuset blir dekket av kommunen. Det gjenstår 
fortsatt noen vedlikeholds- og oppgraderingsoppgaver. Bl.a. taket trenger å rustes opp, da 
det er noen løse takstener der, og fasader skal beises (klubben får betalt for denne jobben).

Klubben har en avtale med  Asker Kommune vedrørende vakthold i forbindelse med 
banesikring under hurtigløpstrening. Vaktholdet har dreid seg om banetilsyn ved trening på 
tirsdager og torsdager. Medlemmene har vært flinke til å stille opp. Dugnadsarbeidet består 
i vakt, rettledning til brukerne, utsett og inntak av sperremateriell som regulerer aktiviteten 
på banen.

Kiosken har vært åpen hver søndag fra isen kunne brukes. Det er to søndager kiosken ikke 
har vært åpen. En søndag, p.g.a. snøvær og andre gang p.g.a. at den som skulle ha vakt 
hadde glemt det. Ved kioskdrift på søndager er drift av kafèen det viktigste samt 
renhold/tilsyn med toalettene i underetasje. Styret har ikke funnet det økonomisk forsvarlig 
å holde åpent også på lørdager. 

Ved torsdagskveldene har det vært servert vafler, kaffe og toddy for det meste. Ved større 
arrangementer blir det satt opp egen vaktliste og da med kafèdrift både oppe og nede.

Utleie av klubbhuset har mangeårige medlemmer Arnfinn og Mary Marsteinstredet tatt seg 
av. De har også passet på renholdet etter utleie og tatt seg av noe innkjøp til kafèdriften. 
For 2007 har det vært bra med utleie og dette har gitt gode inntekter for klubben.

Styret er fornøyd med det som er gjort i 2007/2008. 



Vedlegg 1: Idrettsprestasjoner 2007/2008

Liste medaljer nasjonale stevner Asker løpere:

NM allround (15+16 desember ’07 Bjugn): 
Bronsje: Henrik Christiansen 38,87 (5), 6.58.26 (6) 1.55,84 (3) 14.17,52(6)162,185
Bronsje. Ida Njåtun 43,03 (2), 4.46.57 (3), 2.13.90 (3), 8.11.55 (4) 184,579

Norges Mesterskap Sprint senior (Bjugn – 5+6 januar 2008): 
Sølv: Tine Køpke 41.87 (2) 1.24,83 (2) 41,60 (2) 1.24,14 (2) 167,955

Norges Mesterskap Sprint junior (Bjugn – 5+6 januar 2008):
Ida Njåtun 1.26.10 (3), 42.88 (2), 42.80 (2) 1.25,77 (2) 171,615

Norges Mesterskap allround junior (Sør Fron – 9+10 februar 2008): 
Gull: Ida Njåtun 43.15 (2), 2.15.53 (1), 1.26.33 (3) 4.39.41 (2) 178,059

NM enkeltdistanser (13+14 oktober ’07 Hamar): 
500 m. Bronsje: Tine Køpke (41.37)
3000 m.Bronsje: Ida Njåtun (4.34.38)

Landsmesterskap (Asker – 16+17 februar 2008): 
500 m. G12. Bronsje: Runar Njåtun Krøyer (46.78)
500 m. J14. Bronsje: Heidi Ruistuen (47.62)
500 m. G15. Sølv: Mattis Bergh (39,72)
500 m. J16. Gull: Ida Njåtun (43.87)
1500 m. G12. Sølv: Runar Njåtun Krøyer (2.22.55)
1500 m. J14. Sølv: Heidi Ruistuen (2.25.82)
1500 m. J16. Gull: Ida Njåtun (2.15.74)
1000 m. G15. Sølv: Henrik Hvesser (1.19.60)
1000 m. G15. Bronsje: Mattis Bergh (1.19.83)
1000 m. G12. Sølv: Runar Njåtun Krøyer (1.32.67)

Kretsmestere 2007/08 fra Asker:
- Runar Njåtun Krøyer (G12)
- Merethe Tvedt (J12)
- Gard Njåtun Krøyer (GJC)
- Mattis Bergh (GJB)
- Heidi Ruistuen (JJC)
- Ida Njåtun (JJB)

Klubbmestere (aldersbestemte klasser) 2007/08:

- 10 år Vebjørn Njåtun Krøyer (rekrutt)
- 12 år Runar Njåtun Krøyer  Merethe Tvedt
- 13 år Anders Bjerkreim Furnée
- 14 år Øyvind Aukner  Heidi Ruistuen
- 15 år Henrik Hvesser
- 16 år Ida Njåtun

Liste beste tider aktive 10 år – senior

Henrik Christiansen MS (37.23 / 1.11.50 / 1.47.18 / 3.48.15 / 6.20.13 / 13.21.61)
Tine Køpke KS (40.38 / 1.21.11 / 2.09.35 / 4.32.41 / 16.37.5u)
Ida Njåtun J16 (12.2u / 41.40 / 1.21.94 / 2.07.87 / 4.29.31 / 8.11.55)
Mattis Bergh G15 (11.44u / 39.18 / 1.18.05 / 1.58.71 / 4.11.86 / 7.24.33)
Einar D. Agdestein G15 (12.22u / 41.77 / 1.26.56 / 2.07.54 / 4.30.47 / 8.05.4)
Henrik Hvesser G15 (11.1u / 40.00 / 1.19.60u / 2.01.22 / 4.16.97 / 7.34.85)
Jon Petter B. Furnée G15 (11.91u / 40.91 / 1.21.0 / 2.03.04 / 4.33.23 / 7.50.54 / 16.35.5u)
Øyvind Aukner G14 (12.0 / 43.7 / 1.29.00 / 2.19.63 / 5.22.7u)
Anders B. Furnée G13 (46.6 / 1.34.61u / 2.23.3 / 5.01.49 / 8.48u) 
Gard Njåtun Krøyer G14 (12.1u / 43.41 / 1.29.38u / 2.13.51 / 5.21.1u)
Runar Njåtun Krøyer G12 (12.4u / 45.06/ 1.28.7 / 2.16.98)
Therese Wiig J14 (13.97u / 50.94 / 1.45.29 / 2.40.50 )
Dag-Erik Tvedt G14 (14.08u / 47.09 / 1.30.93 / 2.20.85)
Merethe Tvedt J12 (13.5u / 49.53 / 1.37.76 / 2.33.51)
Heidi Ruistuen J14 (12.6u / 45.77 / 1.32.32 / 2.19.90)
Eric Korsnes (G12) (16.34u / 1.15.00)
Vebjørn Njåtun Krøyer (GRE) (42.47 / 53.07)

Therese Wiig har desverre blitt skadet under Hamarlekene ifjor og har ikke kunne gå løp i sesongen. 
Lene Hansen har i sesongen slitt med sykdom og har ikke kunne stille til start i år.

I tillegg er det mange ivrige nybegynnere fra 8-18 år, samt veteraner som går Norges Cup og andre løp.



Vedlegg 2: Stevnefunksjonærer i Asker Skøyteklubb

Agdestein, Pål Trener, tidtaker
Aukner, Per Kjetil Tidtaker, protokollfører
Bergh, Erik Rundeanviser, banedommer, banevakt, stevneleder
Bergh, AnneCathrine Stevnelege
Børrebekk, Siri Aktivitetsleder, kiosk
Christiansen, Unni Tidtaker, dommer, stevneleder,sekretariat, seremonier, FørsteHjelp
Dahl, Ivar Sving-banedommer
Dahl, Morten Sving- banedommer, Speaker, trener
Elvebakken, Gisle Tidtaker, aktivitetsleder
Flesjø, Erik Overdommer
Forbord, Karl Trener, sving- banedommer
Fossum, Christian El. tidtaker
Furnee, Pieter Paul El. Tidtaker, dommer, aktivitetsleder, webmaster
Gabrielsen, Inger Tidtaker, rundeanviser
Hansen, Roger Tidtaker
Hasle, Per Tidtaker, protokollfører
Hasle, Linda Starterassistent
Hilde, Hans M. Trener, banevakt
Hope, Harald Banevakt, trener
Høffgen, Christine Tidtaker
Johansen, Harald N Speaker
Korsnes, Per Tidtaker
Kobro, Jens Starterassistent
Kravik, Torstein Tidtaker, dommer(?), rundeanviser
Kremer, Karen Tidtaker, protokollfører, aktivitetsleder
Kristensen, Øyvind Tidtaker
Krøyer, Ari Tidtaker, banevakt, dommer
Køpke, Morten Starter, tidtraker, dommer
Langeland, Edmund Sving-banedommer, banevakt
Langli, Lars Tidtaker
Linde, Ørjan Banevakt
Lindeijer, Alex Fotograf
Mamen, Asgeir Overdommer, trener
Marsteinstredet, Arnfinn Trener, dommer, tidtaker, starter,stevneleder
Marsteinstredet, Odd A. Speaker
Marsteintrædet, Anne L Dommer, sekretariat
Marsteinstredet, Anne B. Sekretariat
Nicotra, Pablo Tidtaker, rundeanviser, trener
Njåtun, Ståle Dommer, starter, tidtaker, trener
Njåtun, Siw Starterassistent, trener
Njåtun, Kirsti Seremonier, sekretariat, speaker, FørsteHjelp, kiosk
Reitan, Rune Aktivitetsleder
Ruistuen, Helge Tidtaker, banevakt
Wettre, Sigbjørn Tidtaker, banedommer
Øines, Trond Starterassistent, aktivitetsleder
Aagedal, Unni Marsteint. Trener, sekretariat, tidtaker
Aagedal, Jan Øyvind Sekretariat

Banevakter: Kjell Hvesser, Lars Wiig, Ditlef Christiansen, Lars Tvedt, Bjørn 
Bottolvs, Jo Stokkebryn, Lene Hansen, Åge Johan Thorsen

Kiosk/kafé: Beate Hvesser, Kristin Aksnes, Inger Brit B. Furnée, Hege D. 
Agdestein, Monica Isaksen, Bente N. Kristensen, AnneKari Tajet, 
Guri Ruistuen, Ragnhild Aukner, Inge Hestad


