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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. Styret har for sesongen 2009/2010 forsøkt å videreføre et høyt 
aktivitetsnivå for å sikre rekruttering samt å styrke tilbudet til aktive løpere. 
 
Vedr. toppidrett har klubben som mål å tilrettelegge maksimalt for løpere som 
selv ønsker å satse. Tilretteleggingen er omtrent på det nivået som NSF kan tilby 
sine forbundsgrupper og landslag. Klubben har i 2009/2010 hatt eget 
toppidrettsbudsjett for tilrettelegging til uttatte løpere. Anvendelse av 
toppidrettsbudsjett til enkeltløpere eller løpergrupper må evalueres fra sesong til 
sesong. 
 
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 
 
Treningsforholdene på Risenga kunstisbane er for det meste tilfredsstillende 
denne sesongen. De største utfordringene er det er høy aktivitet på banen og at 
bruken er svært variert. Våre krav til iskvalitet får vi god forståelse for i 
kommunens idretts avdeling. Likevel vil vi fortsette vårt arbeide for å øke kvalitet 
og sikkerhet når vi trener og arrangerer stevner. 
 
Styret i Asker skøyteklubb arbeider aktivt og langsiktig for å forbedre 
treningsforholdene sommerstid. Dialog med Asker kommune og andre lokale 
aktører har ført til at vi våren 2010 leier området “Myrabakken” av Asker 
kommune i 40 år fremover, rydder området og monterer treningstrapp/turtrapp 
med tilhørende turstier. Styret har også utarbeidet forslag om asfaltering av 
Risengabanen. Dette er med i kommunestyrets handlingsplan og vil 
forhåpentligvis bli gjennomført senest 2011. 
 
Asker skøyteklubb har en meget tilfredsstillende og stabil trenerstab som er ledet 
av Ståle Njåtun. Differensieringen av treningsgrupper fungerer godt. Styret 
arbeider for at flest mulig av våre gode og motiverende trener skal trives og 
fortsette sammen med oss. 
 
Klubben har generelt et meget godt tilbud til de aktive løperne. Dette går 
gjennom hele sesongen. Oppsummering av årets sesong beskrives under pkt 5, 
sportsseksjonen. 
 



Økonomien i Asker skøyteklubb har vært fulgt nøye i 2009. Det skyldes at vi var 
oppmerksomme på at det generelt var sponsortørke i idrettsnorge. I tillegg har vi 
hatt større aktivitetsnivå med flere løpere enn noen gang. Tatt i betraktning disse 
forholdene er vi godt fornøyd med at klubbens økonomiske resultat er i henhold 
til budsjett. 
Asker skøyteklubb har en solid økonomi. Mange bidrar positivt til å sikre den 
gode økonomiske stillingen i klubben. Likevel kan det være greit for 
medlemmene å få et innblikk i hovedpunktene sett fra styrelederens side: 

- God økonomisk planlegging. 
- Ekstremt ryddig regnskapsføring fra kasserer. 
- Iherdig innsats fra spesielt sportssjefen for å rekruttere sponsorer. 
- Meget god administrasjon av klubbhus utleie fra Mary og Arnfinn 

Marsteinstredet. 
- Lojal dugnadsinnsats fra klubbens medlemmer. 
- Svært rimelige trenere. 
- God planlegging i forbindelse med klubbens aktiviteter for å få rimelige 

hotell og reisealternativer. 
 
Klubben har således økonomi til å subsidiere en del av aktivitetstilbudene. 
Denne godtgjørelsesordningen fungerer slik: 
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. 
Klubben dekker egenandel NSF har avkrevd for at våre løpere deltar på 
internasjonale representasjonsstevner. Ved samlinger dekker klubben 50% av 
kostnadene (trener- og laglederkostnader blir påført deltakerne på samlingene).  
Det er ønskelig at flere voksne tar på seg oppgaver som lagleder både ved 
samlinger og stevner. Godtgjørelsesordningen må evalueres kontinuerlig – i 
forhold til budsjett og funksjonalitet. 
 
Denne sesongen har Asker skøyteklubb arrangert Norges Cup stevne for junior 
og senior, samt flere tradisjonelle og lokale stevner. Klubben har opparbeidet et 
meget godt rykte som en av de beste arrangørene av skøyteløp i landet. 
Våre gode rutiner og positive funksjonærer stilte opp på kort varsel og arrangert 
kretsmesterskap i midten av mars. Svært gode tilbakemeldinger. 
 
Asker skøyteklubb har en levende og informativ hjemmeside. Pieter Paul Furnée 
er 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.  
 
Klubbens æresmedlem Harald Nik. Johansen fikk i 2009 tildelt Frivillighetsprisen 
fra Asker Kommune for årelang frivillig innsats på flere områder, blant annet til 
Risenga skøytebane. 
 
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 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:  
o Leder + 5 styremedlemmer og løpernes representant 
o Revisorer 
o Valgkomité 

 
 

3. Tillitsvalgte  
 
Styret har hatt denne sammensetningen i perioden: 
 
Leder:   Erik Bergh 
Kasserer:  Bente Brumoen 
Styremedlem/ 
Sportsseksjonen: Pieter Paul Furnée   
Styremedlem/ 
Arrangement: Ragnhild Aukner 
Styremedlem/Drift: Helge Ruistuen  
Styremedlem/ 
Rekruttering:  Ari Krøyer 
Styremedlem/ 
Utøverrepr.:   
Revisorer:  Inger Gabrielsen og Leif Rønneberg 
Valgkomite:  Karen Kremer og Kristin Aksnes 

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

4. Møter/representasjon  
 
Det har vært avholdt 10 styremøter i løpet av sesongen.  
 
I tillegg er klubben representert i styret i region Østviken. 
Klubben har også møtt på møter i Akershus skøytekrets, i møter med 
NSF, samt møter i kommunen og Asker Idrettsråd. 
 
Hovedtrener Ståle Njåtun er medlem av NSF ressursgruppe for hurtigløp 
 
Ståle Njåtun, Pieter Paul Furnée og Erik Bergh deltok på NSF skøyteting 
på Geilo i juni. 
 
 



5. Sportsseksjonen  
 
Leder: Pieter Paul Furnée 
 

Seksjonen har som tidligere 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 og Ida Njåtun har vært tatt ut i forbundsgruppe og i 

vintersesong deltatt i landslaget og satset på internasjonalt nivå. Ida og 
Henrik deltok i lengre samlinger i Salt Lake City og Berlin. 

• Mattis Bergh, Henrik Hvesser, Jon Petter Bjerkreim Furnée, Gard Njåtun 
Krøyer og Heidi Ruistuen ble tatt ut av region Østviken.  

• Hovedtrener Ståle Njåtun har trent juniorene fra slutten av april, og 
utarbeidet treningsprogrammer til disse. Gruppen er stabilt og var på ca. 
11 stk. Det har vært sykling, rulleskøyter, barmarkstrening samt indoor-is.  

• Trenere Siw Njåtun, Gisle Elvebakken og Tine Køpke har med bistand av 
Karen Kremer og Rune Reitan startet opp trening for de yngste i Asker 
Hallen. Etter høstferien har det i tillegg blitt barmarkstrening inntil isen kom 
på Risenga. 

• Klubbens samlingsprogram er samkjørt med regionens program og NSFs 
program. For juniorløpere var det ca. 35 samlingsdager i sommerhalvåret, 
samt treningsoppfølging i vinterhalvåret. Ole Bjørnsmoen Næss fra Tynset 
Il som stod uten regionstilbud i sommerhalvåret deltok på Askers opplegg. 

 
Barmarkssesong  

Asker skøyteklubbhar organisert og/eller tilrettela gt for flere samlinger i 
sommerhalvåret: 

• regionsamling i Båstad/Rakkestad i juni med 24 deltakere fra Aktiv, Asker, 
Rakkestad og Båstad med lagledere fra Båstad og Asker.  

• sommersamling i Tvedestrand (sykling, rulleskøyter i Arendal, barmark, og 
sommeraktiviteter, blant annet trestubbe-konkurranse - ungdomstiltak). 

• Einar Døving Agdestein kom tilbake fra et års opphold i USA. Han hadde 
en meget bratt formkurve som har vært stigende hele sesongen! 

• Sommersamling i Hamar, med avbrekk på fjellet (Ringebu). Sammen med 
laget fra Båstad ble det fine (lange!) fjellturer. Samlingen ble for de fleste 
avsluttet med deltakelse på Sommerløpet: her ble det faktisk perser og 
klubbrekorder! 

• Begynnelse av september arrangerte Asker for regionen igjen en langhelg 
på rulleskøytebane til Skreia Toten sk (kamping Kapp), inkl sykling til 
Minnesund (15 deltagere). Sportslig og sosial fokus (ungdomstiltak).  

• Det ble i høsten igjen arrangert klatresamling spesielt for yngste gruppe – i 
Holmen hallen. 

• Høstsamlingen var i Berlin (høst-is). 11 løperne bodde med 2 ledere i 
Østre Berlin.  
 

Isen ble lagt på Risenga fra 9.11. Løperne benyttet seg av tidlig is i Drammen - 
fra 26. oktober. Dette er nødvendig fordi issesong starter tidlig! Siste isdag var 
14.mars (KM). 
 



Løpssesong  
• Løpssesongen startet tidlig med 2 NorgesCup, NM enkeltdistanser og løp i 

Drammen fra begynnelse av oktober!  
• Oppladningen til sesongen ga gode resultater allerede fra starten. Dette 

gikk ikke upåaktet hen; alle kunne følge med på websiden i tillegg til 
Budstikka! Mediadekningen har vært bra. 

• Både Henrik Christiansen og Ida Njåtun ble tatt ut på landslaget, og deltok 
på World Cup-nivå. 

• Henrik beviste som reserve på World Cup i Heerenveen stigende form, og 
fikk resten av sesongen delta på de viktigste internationale stevner (EM, 
World Cup og OL!), spesielt på distansene 1500 m, 5000 m / 10k og 
lagtempo. 

• Ida kvalifiserte seg videre til World Cup jr, VM-junior i Moskva, og EM i 
Hamar. 

• Runar Njåtun Krøyer og Heidi Ruistuen kvalifiserte seg for 
Ungdomslandskamp i Bjugn. Heidi deltok også på landskampen i Erfurt. 

• På alle NorgesMesterskap –både junior og senior, både allround, sprint og 
enkeltdistanser- var Asker representert. Henrik Christiansen, Ida Njåtun, 
Mattis Bergh, Jon Petter B. Furnée, Henrik Hvesser, Einar D. Agdestein, 
Gard Njåtun Krøyer og Heidi Ruistuen kvalifiserte seg for 1 eller flere NM. 

• Mattis, Henrik Hv, Einar, Jon Petter, Heidi, Ida, Gard og Henrik C fikk fine 
plasseringer i Norges Cup. I slutten av sesongen fikk også Øyvind Aukner, 
Anders Bjerkreim Furnée, Runar Njåtun Krøyer og Merethe Tvedt delta. 

• Alle aktive ungdomsløpere (Heidi, Merethe, Dag-Erik, Anders, Gard, 
Øyvind og Runar) kvalifiserte seg for LM i Bjugn.  

• Vebjørn Njåtun Krøyer og Heidi Ruistuen kvalifiserte seg for Viking Race i 
Heerenveen. 

 
Alle har vist meget bra innsats og progressjon, selv om det selvsagt er ulike 
formtopper og svinginger, og ulik progressjon. 
 
Mange rekrutter, 10-åringer og ungdommer viser god iver, glede og innsats. Når 
klubben klarer å holde på løperne vil klassene for nasjonale gutte/jenteløp fylles 
opp nedenfra mens de eldste ungdommene i neste sesong vil kunne gå 
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 / funksjonærjakker) og 
webside. 
 
Klubben har stilt med store lag på de ulike nasjonale konkurranse fra oktober til 
og med mars. Juniorene blir eldre, det merkes at færre foreldre er med. Løpere 
ordner sine saker selv (trener og lagleder er med i de fleste tilfeller). For de yngre 
løpere prøver vi å få til det som de eldste i sin tid har fått oppleve, og det som har 
stimulert de ulike løpere i sin gruppe: skøyteløp blir til familiehelg. 

 



I motsetning til ifjor hadde den olympiske sesongen  2009/10 mange nasjonale 

medaljer/pallplasser, og andre begivenheter og høyd epunkter:  

- Henrik deltok på OL - som første mannlige deltaker fra Asker! 
8.plass på 5000 m, 7.plass på 10000 m og nest beste tid med laget 
på lagtempo. 

- Ida vant 1000 m i world cup jr3 (Baselga), og hennes plasseringer i 
cupen ble 2.plass, 3.plass og 3.plass på hhv 1000 m, 1500 m og 
3000 m. 

- Medaljer av edel valør til Ida, Henrik C, Heidi og Runar i NM og LM 
– se oversikt i vedlegg! 

- World Cup finale: Henrik vinner i lag med Håvard Bøkko og Michael 
Flygind Larsen lagtempo, og vinner også cupen. 

- Strålende innsats på EM i Hamar: Henrik beste nordmann med 
7.plass, og Ida fin debut med 17.plass! 

- Flott 5.plass til Ida på junior VM i Moskva (poengsum 163.171 – var 
ved målgang norsk juniorrekord). 

- Norges Cup og kretsmesterskap i Asker! Strålende forhold og god 
laginnsats. 

- NM enkeltdistanser: 4 deltagere,  
- NM sprint (junior): 7 deltagere. 
- NM allround junior i Båstad: uttak 7 løpere! 
- NM allround senior Bergen: 1 deltager, men egentlig 5 løpere 

kvalifisert (stevnekollisjon). 
- Gard som i et og samme stevne fikk to sympatiske milepels-perser: 

40.00 på 500 m, og 2.00.00 på 1500 m. 
- Veteran Pål Agdestein med pallplass på ’Int.Masters’ i Hamar 
- Juleaften-mil med 42 deltakere fra klubben! 
- Sandefjordløp med 23 deltakere fra Asker og x klubbrekorder. 
- Siste Indre med 21 deltakere fra Asker 
- Klubbmesterskap med 49 påmeldinger, kretsmesterskap med 31 

påmeldte fra Asker. 
- Mange klubbrekorder både på gutte- og jenteside har blitt slått 
- Baselga: sølv til Mattis. 
- Banerekord på Risenga på lagtempo – satt på NC5 i desember 
- God fremgang for juniorløperne og rekrutter. 
- Asker løpere har fått mange gode plasseringer i 10- og 11-

årsklasser – ny generasjon juniorløpere er på vei! 
 
For oversikt over plasseringer av Asker løpere i viktige stevner og beste tider - 
vedlegg 1.   
 
Bestemannspremier 2009 (delt ut på klubbkveld april 2009):  
- Premie for beste rekrutt jenter:   Ingrid Aukner (rekr) 
- Premie for mest fremgang jenter:  Heidi Ruistuen (JJB) 
- Premie for beste prestasjon jenter:  Ida Njåtun (JJB) 
- Premie for beste rekrutt gutter:   Jonas Nordhøy Kristensen (rekr) 
- Premie for mest fremgang gutter:  Anders B. Furnée (GJC) 
- Premie for beste prestasjon gutter:  Mattis Bergh (GJC) 
 



Trening/trenere  
Ståle Njåtun er klubbens hovedtrener og er i issesongen assistert av Siw Njåtun, 
Gisle Elvebakken og Tine Køpke. Rune Reitan og Karen Kremer har bistått – 
spesielt i forholdt til de yngste. Treninger i issesongen er på tirsdag og torsdag. 
Også lørdag og søndag morgen har det noen ganger vært løpere på banen med 
(eller uten) trener.  
 
Siw Njåtun har bestått forbundets eksamen trener I. 
 
På torsdager er det trening for alle 3 treningsgrupper med hver sin bane som ble 
tilrigget. På indre bane er det merket shorttrack-bane til de yngste.  
Det har vært stor aktivitet med ofte mer enn 40 hurtigløpere på isen (noen flere 
enn i fjor)!  Siw og Tine følger opp aldersgruppen 10-12/13 år. De yngste følges 
opp av Gisle.  
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 brukbare treningsforhold. Vinteren har vært kaldt, og det har 
ikke vært mange ganger at treningen ikke kunne gjennomføres pga snøfall. 
Asker Kommune har gjennomført jevnt vedlikehold av banen, og det ikke har 
vært nødvendig med ’skippertak’. Det er en god dialog med Asker Kommunens 
driftspersonale. 
 
For å gi best mulig tilbud fortsetter klubben å skaffe skøyter. Klubbens budsjetter 
er mest benyttet for å skaffe brukte skøyter som har vært annonsert her og der. 
Slikt får klubben noe bedre skøyter enn man ellers hadde tatt seg råd til. 
Per Kjetil Aukner har hatt ansvar for utleie av skøyter (ofte inklusive sliping av 
skøytene!).   
 
Klubben er også pådriver for å få på plass en trimtrapp i gamle unnarennet til 
Myrabakken, tilsvarende energi-trappen i Hol, og har jobbet med et forslag for 
asfaltering av banen som er godt mottatt av politikere. 
 
Klubben har igjen på dagstid gitt elever til Asker Skolene gratis skøytekurs i 
gymtime. Kurset ble ledet av Leonie, Sietske, Rianne og Irene - nederlandske 
trainees fra idrettshøyskolen i Leeuwarden. Informasjon om kurset, tilpasset 3. 
tom 7. klasse, ble oversendt skoleinspektørene i Asker i sommeren. Kurset (1 
skøytetime, 3 ganger) var ikke så godt besøkt som i fjor (ca. 400 deltakere).  
Tilbakemeldingene var brukbare, jentene hadde laget gode planer men lærere 
ønsket litt mer tilpasning til ulike nivåer. Dette krever god mottak. Opplegget ble 
fulgt opp av oss ledere (Ari + PP), og var inspirerende for løperne.  
Tilbudet kan vurderes gjentatt til neste år, men skolene bør avklare bindende 
påmelding før sommerferien. Klubben holder kontakt med den Nederlandske 
’skøyte-/trener-/idrettsmanagergymnas’ for nye trainees. 
 



NSF – Forbundsgrupper / landslag - uttak  
I år har selve deltakelse i landslag og regionslag ikke medført usikkerhet for våre 
løpere, men stor konkurranse fra løpere fra andre klubber har ført til at Henrik 
Christiansen ikke ble tatt ut for de første internasjonale stevner. På tinget og 
strategimøter i forbundet er blant annet videre profesjonalisering av 
toppidrettsatsingen drøftet. Det er etablert flere lag utenom forbundsgruppe. 
Bytte av trener Mueller og bråket i forbundet har skapt noe usikkerhet underveis, 
men Ida og Henrik har ikke vært synlig påvirket – begge fikk bedre resultater 
etter trenerbytte. 
 
Trener Ståle har deltatt i trenerforum og i NSFs ressursgruppe som er 
rådgivende for styret og sportsjef.  
 
Aktiv satsning på breddeidrett samt økonomi (sponsorer!) må beholdes i fokus. 
I år arrangerte NSF Terra-samling ved sommerisen i Hamar. Anders, Merethe og 
Runar deltok. 
 
Det er registrert nedgang i antall stevner som arrangeres i distriktet. Klubben bør 
følge denne utviklingen aktivt – dette gjelder tilbudet til våre aktive! 
Det er derfor veldig gledelig at Asker Skøyteklubb også i år hadde 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. 
 
Mattis Bergh, Henrik Hvesser, Jon Petter Bjerkreim Furnée, Gard Njåtun Krøyer 
og Heidi Ruistuen ble tatt ut av region Østviken.  
 
Da NSF ikke bidrar med økonomisk støtte har klubbene i år heller satset på et 
samarbeid med klubbene, og gitt spesielt i barmarksesong tilbud med samlinger 
og forelesninger.  
Fra klubbenes side ble det åpnet at flere løpere fikk være med på dette. 
Regionen har ikke hatt egen trener, og regionen har ikke hatt vesentlig opplegg 
utenfor det som klubbens trener og sportsjef har tilrettelagt for. Slik sett har 
region kun formell eksistert og bli holdt ’i live’, slik at den kan gjenopplives i tråd 
med NSFs satsing på regionslag og treningstilbud. 
 
Det har vært samlinger i Asker, Båstad/Rakkestad, Hamar/Ringebu og Berlin. 
 
Asker Skøyteklubb bidrar vesentlig fordi klubbens sportsjef styrer samlings- og 
forelesningsplan. Til neste sesong er det naturlig at innsatsen vurderes i forhold 
til nytte/kostnad. 

Rulleskøyter 
Det har i år vært relativ lite aktivitet fra NSF side for Inline. Ingen Asker løpere 
har i år deltatt på noen inline-arrangement. 



Langløp  

Leif Rønneberg og Karl Brevig har sesongen 2009 / 10 ledet de aktive  
langløpere, der trimfaktor med hyggelig og godt miljø er det viktigste.  
Langløp har vært avholdt både tirsdager og torsdager på Risenga i  
perioden fra 24.11.2009 og frem til avslutning 09.03.2010.  
Det ble avviklet 73 starter med en utgått distanse på 86 titusenmetere.  
Alle har innfridd NSFs krav til gullmerke for langløp. 3 løpere har tatt  
gullmerke for 15. gang.  
Det er plass til mange flere langløpere.  

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. Høstsamling i Berlin er også kombinasjon av tilrettelegging for god 
trening, men også som ungdomstiltak – gullrot og opplevelser i tillegg til trening 
og satsing. Et selvstendig tiltak var reise en langhelg i mars til Baselga og 
Dolomiter (Italia), hvor ungdommene kunne delta på Italy Cup, med internasjonal 
deltakelse. 
Klubbens beviste holdning til samarbeid med andre klubber og stimulering til å 
trene og bo sammen med jevn-gode (eller litt bedre) ungdommer i andre klubber 
-f.eks. i regionen- bidrar at skøytesamlinger og skøytestevner blir til positive 
ungdomsleir. 
 
Ungdom har også deltatt som banemannskap og i kiosk ved arrangement, samt 
bidratt til renhold. 
Det er gledelig å registrere at det er lite frafall hos de eldste 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: Ari Krøyer 
 
Det har i 2009 blitt gjennomført følgende rekrutteringstiltak: 
 

1. Tilbud om gratis skøyteskole for barneskoleklasser i Asker, med instruktører 
fra Nederland. 

2. Skolemesterskap på skøyter ble arrangert torsdag 26.11.09 i samarbeid med 
Bondi skole. 

3. Informasjonsark om klubben og treningstilbudet for nybegynnere ble delt ut til 
3.-6. trinn på barneskolene i kommunen. 

4. Det ble annonsert i Budstikka før oppstarten av nybegynnerpartiet. 
5. «Bøkkoløpet» ble gjennomført 

 
Tilbudet om gratis skøyteskole var relativt godt besøkt med ca. 230-250 elever som 
kom til i alt tre skøytetimer hver. Underveis i denne perioden ble årets 
skolemesterskap på skøyter avviklet. Dette var en endring av tidspunkt sammenlignet 
med tidligere år, hvor skolemesterskapet har blitt lagt etter nyttår. Inntrykket var at 
den nye modellen ble positivt mottatt av de aller fleste. Den er også mer 
hensiktsmessig ut fra tanken om potensiell effekt på rekruttering. Det kan imidlertid 
ikke vises til direkte effekt på rekrutteringen, selv om tiltaket ubestridelig gir en 
positive markedsføringen av klubben. 
 
Informasjonen om oppstart av nybegynnerpartiet ble delt ut på skolene i god tid. 
Årets nybegynnerkull ble sammenlignbart med tidligere år, 5 stk. (av 7-8 påmeldte) 
møtte opp på første trening 15.10.09. Noen kom til etter hvert og enkelte falt fra. 
 
Bøkkoløpet 22.11.09 ble vurdert avlyst på grunn av dårlige værforhold (regnvær og 
mye vann på isen). Det dukket imidlertid opp noen få deltakere og løpet ble 
gjennomført på tross av forholdene. De som kom utviste stort pågangsmot og godt 
humør! 

 
 
 
 
 
 

7. Arrangement 

Leder: Ragnhild Aukner 
 

Høsten 2009 startet som vanlig med dugnad på klubbhuset i september, og 
”putedugnad” 31. Oktober. Innimellom der kom de yngste så vidt i gang med trening i 
form av klatresamling på Holmen lørdag 19. September.  
 
Risengaløpet ble arrangert lørdag 21.november.  
Arrangementet gikk upåklagelig, med mange deltakere fra ulike klubber også i år, og 
klubben fikk gode tilbakemeldinger på gjennomføring. 



 
Søndagen etter Risengaløpet ble Skøytesportens dag, Bøkkoløpet, arrangert.  Det 
var plaskregn og banen lignet mest på et basseng denne dagen. Likevel kom det 
noen få store og små ruslende, så løpet og arrangement (fellesstart, individuelle 100 
m, og instruks) ble gjennomført nesten som planlagt.  
 
Denne sesongen ble skolemesterskapet arrangert allerede 26. November. Dessverre 
hadde ikke alle skolene oppfattet dette i tide, så deltagelsen var litt mindre enn 
vanlig. Arrangementet gikk likevel som planlagt. 
 
Helgen 12.-13. Desember arrangerte klubben NC5.  Arrangementsklubben fikk også 
nå lovord for godt arrangement av dommere og forbundets utsendte.  
 
Julaften kl. 10 00 samlet alle aktive og noen mindre skøytevante i klubben seg på 
Risenga for den tradisjonelle nisseluemila. Det ble imidlertid noe forsinkelse, da vi 
måtte vente på traktor som skulle fjerne vel en halv meter snø fra isen. Dette tok folk 
med godt humør, og mila ble flott gjennomført før pepperkaker og gløgg ble servert 
på isen. En veldig koselig start på jula. 
 
14. Mars påtok klubben seg å overta kretsmesterskapet, da det viste seg vanskelig å 
få gjennomført det annet sted som planlagt. Løpet gikk veldig fint, og klubben fikk nok 
en gang skryt for gjennomføring. 
 
Klubbmesterskap ble arrangert den 18. Februar, og i løpet av sesongen har vi hatt 
flere mer eller mindre seriøse klubbløp. Vi avsluttet tradisjonelt med et mindre seriøst 
den 11. Mars. Dvs. med litt utradisjonelle løp baklengs og feil vei. 
 
I tillegg til disse sportslige aktivitetene har klubben også arrangert noe 
”utenomsportslig. Først en liten foreldrekveld 14. Januar for å informere spesielt nye 
foreldre om våre aktiviteter. Etterpå feiret vi Henrik og Ida’s innsats i EM. 
 
Den 19.3. hadde vi en veldig hyggelig sosial samling for foreldre og støtteapparat. 
Menyen var reker og tilbehør. 
 
Tradisjonen tro vil det bli klubbkveld med utdeling av premier fra klubbmesterskapet 
torsdag 15. April. 
 
Takk til alle som gjennom en lang sesong har stilt opp ved alle arrangementene.  Det 
være seg alle som har bidratt ute på banen eller innomhus i klubbhuset.  
Takk også til alle de som stiller opp i klubbhuset både på søndager og torsdager.  
Torsdagene er en viktig og hyggelig kveld for alle medlemmer, både løperne, 
trenere, foreldre og langløpere, der den sosiale siden av klubbmiljøet får ny 
næring. 
 
WEB-redaktør sørger for behørig omtale både før og etter alt som skjer i klubben, 
samt alt annet hvor våre løpere deltar. Vi håper klubbens medlemmer følger med 
på vår hjemmeside og setter pris på den nesten daglige oppdateringen gjennom 
sesongen. 

 
 

 
 



8. Drift 
Leder: Helge Ruistuen 
 
I driftsansvaret er banevakthold, dugnader, rengjøring, vedlikehold, utleie av 
klubbhus og kiosk- og kafèdrift inkludert. I tillegg har klubben videreført avtalen med 
Mary og Arnfinn Marsteinstredet som ivaretar alle aspekter knyttet utleie av 
klubbhuset.  
 
Klubben har en avtale med Asker Kommune vedrørende vakthold /banesikring i 
forbindelse med hurtigløpstrening. Vaktholdet har dreid seg om banetilsyn ved 
trening på tirsdager og torsdager. Dette dugnadsarbeidet består i vakt, rettledning til 
brukerne, utsett og inntak av sperremateriell som regulerer aktiviteten på banen. Det 
ble sendt ut dugnadslister på høsten både for kiosk og for banevakt. Som følge av at 
brua ble fjernet før denne sesongen innførte vi en ordning med tre banevakter. 
Spesielt i begynnelsen av sesongen var det nødvendig med fokus på etablering av 
krysningspunkt med vakthold for å minimere risikoen for kollisjoner.  
 
Det har vært gjort en del dugnadsarbeid i og rundt klubbhuset: 

• Fjerning og montering av sikringsputer  
• Snekring av skap for plassering av kompressor (Kjell Hvesser/ Nesbru VGS)   
• Forlengelse av mur slik at adkomsten vår nå ser langt bedre ut enn den 

gjorde. Fortsatt er det aktuelt å forlenge muren et stykke videre, men dette 
forutsetter mer stein 

• Malt med epoxy i gang, toaletter og garderober 
• Montering av ”skinner” i tak på treningsrom for lagring av ”balanseballer” 
• Montert skal i gang utenfor kiosk/treningsrom slik at det blir enklere å holde 

dette området ryddig 
• Sliping av alle utlåns- og utleieskøyter med god hjelp fra Per Kjetil Aukner 
• Generell rydding og fjerning av materiell som ikke lenger er i bruk, ekstra 

vasking i forkant av arrangement 
• Reparasjon av reklameseil: Det ble benyttet tape, i første rekke for å unngå at 

rift i seilene vokser videre.  
 
Direkte utgifter til vedlikehold av klubbhuset blir dekket av kommunen. 
 
Kiosken har vært åpen hver søndag fra isen kunne brukes. Klubbens medlemmer har 
vært flinke til å stille opp. Påminnelser bør likevel sendes ut, og en fullstendig oversikt 
over dugnadsarbeid bør henge lett tilgjengelig i klubbhuset. Vi har kun benyttet én 
kioskkasse ettersom samme personer har hatt vakt både på torsdag og søndag. 
 
På 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. Da er det også utvidet sortiment, blant annet med ferdigsmurte rundstykker. 
For samtlige arrangement har det vært de arrangementsansvarlige som har sørget 
for varebeholdningen. På klubbens siste trening ble det servert gratis vafler. 
 
Utleie av klubbhuset har mangeårige medlemmer Arnfinn og Mary Marsteinstredet 
tatt seg av. Denne driften utføres meget tilfredsstillende. For 2009/2010 har det vært 
bra med utleie og dette har gitt gode inntekter for klubben. Dette skyldes blant annet 
barnehagen nedenfor banen leide klubbhuset på dagtid for en periode på 3 uker i 
forbindelse med vedlikeholdsarbeider. 



 
Vedlegg 1: Idrettsprestasjoner 2009/2010  
 
Liste medaljer nasjonale stevner Asker løpere: 
 
Norges Mesterskap allround junior (Båstad – 6+7 februar 2010):  

Gull: Ida Njåtun 41.95 (1), 2.10.49 (1), 1.23.35 (1) 4.31.72 (1) 172,407 
Norges Mesterskap allround senior (Slåtthaug - Bergen – 6+7 februar 2010):  

Sølv: Henrik Christiansen 38.62 (4), 6.54.73 (2), 1.56.38 (3) 14.20.91 (6) 161,931 
Norges Mesterskap Sprint junior (Vikingskipet - Hamar – 2+3 januar 2010): 

Sølv: Ida Njåtun 41.06 (2), 1.20.35 (2), 41.22 (2) 1.20,75 (2) 162,830 
NM enkeltdistanser (Vikingskipet - Hamar - 24-26 oktober 2009):  

500 m.  Sølv: Ida Njåtun (41,28) 
1000 m.  Sølv: Ida Njåtun (1.20.46) 
1500 m.  Sølv: Ida Njåtun (2.03.72) 
3000 m.  Sølv: Ida Njåtun (4.21.58) 

Landsmesterskap (Bjugn – 13+14 februar 2010):  
500 m. J16. Bronsje: Heidi Ruistuen (45.36) 
1000 m. G14. Bronsje: Runar Njåtun Krøyer (1.22.63) 
1000 m. J16. Gull: Heidi Ruistuen (1.29.63) 
1500 m. G14. Bronsje: Runar Njåtun Krøyer (2.10.01) 
1500 m. J16. Gull: Heidi Ruistuen (2.18.09) 
3000 m. J16. Gull: Heidi Ruistuen (4.51.24) 
 

Kretsmestere 2009/10 fra Asker: 
- Merethe Tvedt (J14 år) 
- Anders Bjerkreim Furnée (G15 år) 
- Gard Njåtun Krøyer (G16 år) 
- Mattis Bergh (G17 år) 

 
Klubbmestere (aldersbestemte klasser) 2009/10: 
- 15 år Anders Bjerkreim Furnée 
- 16 år Gard Njåtun Krøyer    Heidi Ruistuen 
- 17 år Mattis Bergh   Charlotte Kobro 
- 18 år      Ida Njåtun 
 
Liste beste tider aktive 8 år – senior 

Henrik Christiansen MS  37.23 /  1.11.50 /  1.47.09 /  3.48.15 6.15.41         13.21.61 
Ida Njåtun J18   40.21 /  1.17.92 / 1.59.10 4.17.40 7.39.11   100 12.2 
Mattis Bergh G17   38.06 /  1.15.17 /  1.54.49 /  4.03.38  7.05.52   100 11.44 
Einar D. Agdestein G17  39.53 /  1.17.51 / 1.57.78 /  4.09.94 7.11.76   100 12.22 
Henrik Hvesser G17 38.68 /  1.15.95 /  1.55.64  4.09.25 7.18.11   100 11.1 
Jon Petter B. Furnée G17  39.14 /  1.18.12 / 1.58.72 /  4.10.23 7.33.04      16.11.81 100 11.91 
Øyvind Aukner G16  42.67/  1.25.37 /  2.08.77 4.29.65    100 12.0 
Anders B. Furnée G15 40.94/  1.19.94 / 2.02.95 4.21.34 8.48u    100 12,35 
Gard Njåtun Krøyer G16 39.92/ 1.19.78 /  2.00.00 4.17.47    100 12.1 
Runar Njåtun Krøyer G14 40.85/  1.22.25 / 2.02.78 4.20.29 7.48.39 400 40.7  100 12.4 
Dag-Erik Tvedt G16  43.31 / 1.26.47 2.17.93 5.03.04    100 12,1 
Merethe Tvedt J14  45,02 /  1.33.98  / 2.23.55 5.06.35    100 12,75 
Heidi Ruistuen J16  44.44 / 1.26.26 2.12.14 4.38.33    100 12.6 
Vebjørn Njåtun Krøyer (G11) 45.95 1.33.78 2.24.79   400 39.76 100 13.36 
Charlotte Kobro (J17) 51,50 1,49.77      100 13,83 
Emma Lindeijer (J10) 57.18     400 46.24 100 15.66 
Edle Aksnes Hilton (J10) 1.10.21     400 56.78 100 15.47 
Harald Hestad Watne (G11) 1.03.36     400 54.41 100 14.70 
Martinius Elvebakken (G11) 52.61 1.49.73    400 45.74 100 14.07 
Jonas N. Kristensen (G10) 51.10     400 41.68 100 12.66 
Håkon K. Østenstad (G10) 57.95     400 46.94 100 14.43 
Simon Hilde (G10)  1.03.61     400 51.13 100 14.91  
Morten Renå Olsen (G10) 52.72     400 44.68 100 13.21 
Marthin Kirkhus (G10) 1.01.56     400 49.81 100 13.37 
Lars Henrik Dahl (G10) 1.13.12     400 59.18 100 15.68 
Tobias Tajet Reitan (GRE) 1.06.15     400 53.77 100 14.87 
Hans Olav Nøbben (GRE) 1.11.51     400 57.16 100 14.64 
Ingrid Aukner (JRE)  1.15.16     400 1.00.64 100 16.54 
Oda Østenstad (JRE) 1.12.15     400 53.00 100 14.88 
Hedvig Hilde (JRE)  1.11.15     400 57.01 100 16.37 
Marte B.Furnée (JRE) 1.09.55     400 58.48 100 16.10 
Lyder Aksnes Hilton (GRE) 1.05.32     400 53.22 100 15.27 
Marlon Elvebakken (GRE) 1.08.16     400 55.72 100 15.28 
Tim Lindeijer (GRE)  1.12.67     400 56.03 100 15.42 
 
I tillegg er det mange flere ivrige nybegynnere fra 6 år, samt veteraner som går Norges Cup og andre løp. 



Vedlegg 2: Stevnefunksjonærer i Asker Skøyteklubb  
 

Agdestein, Pål   Tidtaker, motivator 
Aksnes, Kristin   Reserve tidtaker 
Aukner, Per Kjetil  Tidtaker, protokollfører, skøytesliper 
Aukner, Ragnhild  Sekretariat 
Bergh, Erik Rundeanviser, banedommer, banevakt, stevneleder, skøytesliper 
Bergh, AnneCathrine  Stevnelege 
Christiansen, Ditlef  Starterassistent - teknikk 

Christiansen, Unni  Tidtaker, dommer, stevneleder, sekretariat, seremonier, FørsteHjelp 

Dahl, Ivar   Sving-banedommer 
Dahl, Morten   Sving-banedommer, aktivitetsleder 
Elvebakken, Gisle  Tidtaker, aktivitetsleder, Rundeanviser 
Flesjø, Erik   Dommer 
Fossum, Christian  El. tidtaker 
Furnee, Pieter Paul  El. tidtaker, dommer, aktivitetsleder, webmaster 
Furnee, Inger Brit B.  Starterassistent 
Gabrielsen, Inger  Tidtaker, rundeanviser, revisor 
Roness, Anne Marie  Stevnelege 
Hasle, Per   Tidtaker, protokollfører (reserve) 
Hasle, Linda   Starterassistent (reserve) 
Hilde, Hans M.   Trener, banevakt, tidtaker, dommer 
Høffgen, Christine  Tidtaker, rundeanviser 
Johansen, Harald N  Speaker 
Kirkhus, Sverre   Tidtaker 
Korsnes, Per   Tidtaker 
Kobro, Jens   Starterassistent 
Kravik, Torstein  Tidtaker, dommer(?), rundeanviser 
Kremer, Karen   Tidtaker, protokollfører, aktivitetsleder 
Kristensen, Øyvind  Tidtaker, stevnelege 
Krøyer, Ari   Tidtaker, banevakt, dommer, starter 
Køpke, Morten   Starter, tidtaker, dommer 
Køpke, Tine   Trener 
Langeland, Edmund  Sving-banedommer, banevakt 
Langli, Lars   Tidtaker 
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 
Olse, Tore-Morten  Speaker, tidtaker, aktivitetsleder, lagleder 
Nøbben, Per-Victor  Starterassistent, lagleder, rundeanviser 
Reitan, Rune   Aktivitetsleder, banevakt 
Ruistuen, Helge  Tidtaker, banevakt, starter 
Rønneberg, Leif  Banevakt, banedommer, revisor 
Wettre, Sigbjørn  Tidtaker, banedommer, rundeanviser 
Aagedal, Unni Marsteint. Trener, sekretariat, tidtaker 
Aagedal, Jan Øyvind  Sekretariat 
Østenstad, Martin  Tidtaker 
 
Banevakter: Kjell Hvesser, Lars Wiig (reserve), Ditlef Christiansen, Lars Tvedt, 

Bjørn Bottolvs, Jo Stokkebryn, Åge Johan Thorsen, Hege D 
Agdestein, Harald Hope 

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

 


