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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 2011/2012 forsøkt å videreføre et høyt 
aktivitetsnivå for å sikre rekruttering samt å styrke tilbudet 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. 
 
Treningsforholdene på Risenga kunstisbane var for det meste tilfredsstillende 
denne sesongen. Isen kom sent i år pga mildtværet. Klubben har vært pådriver 
for at kommune nå har vedtatt at isen legges årlig før 1.november. Dette kommer 
mest uorganisert idrett til gode, da klubben kun disponerer banen 4 treningstimer 
pr uke (1 uke = 100 istimer). 
De største utfordringene er at 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. I samråd med kommunens driftsavdeling har styret valgt å videreføre 
praksisen fra de siste årene, med sikringstiltak langs oppløpssiden når klubbens 
løpere trener, og uten bro over løpebanen.  
 
Styret i Asker skøyteklubb arbeider aktivt og langsiktig for å forbedre 
treningsforholdene sommerstid. XL-trimtrappa i Myrabakken har blitt en sukses 
(mange andre klubber og uorganiserte benytter seg av trappa), og har bidratt til 
enda bedre rykte til klubben i bygda. Vedlikehold finanseres av Stiftelse Nedre 
Bleiker Barnehus.  
Styret arbeidet videre med planen om asfaltering av Risengabanen. 
Formannskapet har vedtatt at banen ikke skal asfalteres før erstatningsbane for 
fotball er funnet. Klubbens leder har deltatt i møter og utredninger for å finne 
disse. Rapportering fremlegges vår 2012 for formannskapet. 
 
Oslo OL2022 har de siste månedene vært en katalysator for positiv fokus på 
isidrettene i kommune, og for isanlegg på Risenga. Tak over 400m 
hurtigløpsbane som del av et flerisidrettsanlegg er plutselig et seriøst tema. 
Hurtigarbeidende ad hoc komiteer i klubben deltar aktivt i drøftelser rundt dette. 
 
Asker skøyteklubb har en meget tilfredsstillende og stabil trenerstab som er ledet 
av Ståle Njåtun. Differensieringen av treningsgrupper fungerer godt.  
 
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 2011. Ca 50% av klubbens 
omsetning baseres på sponsor/reklameavtaler. Samtidig har klubben tradisjon tro 
et meget høyt aktivitetsnivå og gode støtteordninger for de aktive både for topp 
og for bredde. Vi er glade for at klubben har oppnådd et solid resultat takket være 
iherdig innsats og god styring. 



 
Asker skøyteklubb har en solid økonomi. Mange bidrar positivt til å sikre den 
gode økonomiske stillingen i klubben. Asker Kommune v/idrettsråd og NSF 
gjennom spillemidler har gitt tilskudd til mange gode tiltak etter søknad fra 
klubben. Kommune har gitt tilskudd til innkjøp av nytt tidtakeranlegg, slik at vi 
kunne vise resultater live på skjerm i klubbhuset (på tv). 
Sikringsputene viser tegn på slitasje. Dette følges opp i barmarkssesongen slik at 
utbedring kan forventes før isen legges. Kommune har videre budsjettert med ny 
vanningsmaskin i 2012. 
 
Denne sesongen har Asker skøyteklubb arrangert Norges Mesterskap Sprint 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. 
Gjennomføring av NM med storskjerm, publikumstiltak og mediaprofil har gitt 
mye glede til deltakere, arrangør, kommune og publikum. Gjennomføring står til 
eksempel for andre klubber og NSF. 
 
Til tross for at Asker skøyteklubb er et lite idrettslag, sammenlignet med andre i 
vår kommune, er det hyggelig å konstatere at vi har en markert posisjon i 
kommunen. Vi tror 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 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 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 + 4 styremedlemmer + kasserer og løpernes representant 
o Revisorer 
o Valgkomité 
 

3. Tillitsvalgte  
 

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden: 
 

Leder:     Pieter Paul Furnée 
Kasserer:    Martin Østenstad 
Nestleder/ Rekruttering:  Karen Kremer 
Styremedlem/Arrangement: Øyvind Kristensen  
Styremedlem/Drift:   Per Victor Nøbben  
Styremedlem/Sportsseksjonen: Tore Morten Olsen 
Styremedlem/Utøverrepr.:  Merethe Tvedt 
Varamedlemmer:   Terje Strange 
Revisorer:    Tine Køpke og Leif Rønneberg 
Valgkomite:    Ragnhild Aukner og Ari Börde Kröyer 
Representant Årsting/ledermøte/AIR:  Styret har hatt fullmakt til å utpeke 

representanter 
 
4. Møter/representasjon 
 

Det har vært avholdt 10 styremøter i løpet av sesongen.  
 
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 komite Toppidrett Hurtigløp. 
Leder Pieter Paul Furnée var medlem av utvalg for modernisering av 
gjennomføringen av skøyteting 2011, sammen med skøytepresidenten og 
representant fra skøytestyret. I fm strategi- og handlingsplan. 
Pieter Paul Furnée er også medlem i NSF Anleggskomite. 
Morten Køpke er medlem i NSF Teknisk Hurtigløp Komite og Dommerutvalg 
hurtigløp (DUH). 
Ari Börde Krøyer er styremedlem i Oslo og Akershus Skøytekrets. 
Pål Agdestein ble i mars 2012 valgt som styremedlem i Asker Idrettsråd. 
Pieter Paul Furnée er daglig leder i region Østviken. 
Ståle Njåtun, Pieter Paul Furnée og Tore Morten Olsen deltok på NSF ting i 
Hamar, juni 2011. 



 
5. Sportsseksjonen 

 
Leder: Tore Morten Olsen 

 
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.   

 
• Ida Njåtun har vært tatt ut i forbundsgruppe og deltatt på landslaget og satset 

på internasjonalt nivå. 
• Einar Døving Agdestein og Merethe Tvedt har vært tatt ut til 

representasjonsoppgaver for forbundet, Challengers Cup og landskamper. 
• Hovedtrener Ståle Njåtun har trent juniorene gjennom hele perioden. Gruppen 

har vært på 8 personer (inkl. Ole B. Næss fra Tynset som har trent med 
gruppen).  Dessverre har Runar vært syk store deler av sesongen. 

Siw Njåtun, Karen Kremer og Gisle Elvebakken har med bistand fra Ståle Njåtun 
stått for trening og treningsprogramm for de yngre løperne, med bistand fra Rune 
Reitan og Torstein Børresen for de aller yngste. 

 
Barmarkssesong 

Asker skøyteklubb har organisert og/eller tilrettelagt for flere samlinger i 
sommerhalvåret: 

• 21 og 22 mai - klubbsamling i Asker 
• 23 til 28 juni - jenteleir Bolærne  
• 24 + 25 juni - Kik-ut samling (Oslomarka)  
• 27 juni tom 4 (5) juli - Heerenveen samling – aldersgruppe 15-20 år 
• 30 juli tom 13 august - sommeris Hamar (m. noen dager oppholdt; og 

sommerløpet 13.aug) - løpere 14-19 år 
• 7 tom 12 (13) august - sommeris Hamar - Statnett-samling - løpere 11-13 år 

(fra 2000) 
• 6+7 august – Klubbhelg på  sommeris i Hamar 
• 16 sept tom 19 sept - treningssamling Bjugn - 15-20 år 
• 30 sept tom 7 oktober - høstis Enschede (NL) - 15-20 år. 

 
Det var planlagt is på Risenga fra 1.11, men pga mangel på kulde ble åpningen 
utsatt til ca  15.11. Løperne benyttet seg av tidlig is i Drammen - fra 22. oktober. 
Siste treningsdag på is 15.mars  
 
Pga kollisjon på rulleskøyter med Anders ble Gard skadet. Han kunne gjenoppta 
treninger og konkurranse etter ca 3 mnd. 
 
Løpssesong 

• Ida Njåtun ble tatt ut på landslaget, og deltok på World Cup-nivå. 
• Løpssesongen startet tidlig med NC1 15/16-10 på Hamar for de eldste, og 

Drammensløpet (31.10) for de yngste.  
• NM enkeltdistanser i Stavanger 4-6.11. Ida, Henrik, Merethe, Einar, Heidi 

representerte Asker. Ida ble den suverene NM-dronningen med 4 gull! 
• Merethe Tvedt kvalifisert for deltakelse i juniorlandskamp i Berlin 
• NC4 – Anders Bjerkreim Furnée vant 3000m junior 



• NM Allround I Tønsberg: 5 deltakere fra Asker (Heidi Ruistuen, Merethe 
Tvedt, Henrik Hvesser, Einar Døving Agdestein, Ida Njåtun (falt på 500m)) 

• Kretsmesterskap AOSK – 2 gull og 6 sølvmedaljer 
• NM Sprint på Risenga, Henrik Hvesser (Sr), Mattis Bergh (Sr), Gard 

Njåtun Krøyer(Jr), Anders Bjerkreim Furnee(Jr), Merethe Tvedt(Jr) og 
Heidi Ruistuen (Jr) representerte Asker SK. 

• NM veteraner med nok en Norgesmester til Asker SK: Pål Agdestein – 
V55. 

• VM allround i Moskva: Ida fikk en fin 7.plass. 
• NM jr allround på Furumo: Gard, Merethe, Heidi og Anders deltok fra 

klubben. Anders fikk en sterk 6.plass 
• Landsmesterskapet Harstad, 7 deltager fra Asker: Vebjørn (1 sølv medalje 

på 500m), Martinius, Emma, Morten, Jonas (1 bronsje medalje), Håkon og 
Merethe. Runar måtte melde forfall grunnet sykdom. 

• Einar Døving Agdestein representerte Norge på Challengers Cup i Inzell, 
sammen med treningskamerat Ole Bjørnsmoen Næss 

• Emma Lindeijer, Jonas Nordhøy Kristensen, Merethe Tvedt og Vebjørn 
Njåtun Krøyer deltok i Viking-Race i Heerenveen. 

• Det har vært mange gode resultater spredt over hele sesongen. Mange 
løpere har hatt en veldig fin utvikling gjennom sesongen. Nye 
klubbrekorder ble satt. 

• Sesongavslutning for Anders, Einar og Henrik i Calgary med mange nye 
sterke personlige rekorder, mens Ida avslutter med VM enkeltdistanser i 
Heerenveen. 

 
Mange løpere har vist meget bra innsats og progresjon gjennom sesongen, 
Henrik Christiansen valgte å legge opp før sesongen, og Mattis Bergh begynte 
studier (men hadde et fint comeback i NM Sprint ☺). 
 
Mange rekrutter, 10-åringer og ungdommer viser god iver, glede og innsats.. 
 
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 / nye funksjonær-
jakker) og en meget aktiv 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 ser det ut at vi lykkes med 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.  
 
For oversikt over plasseringer av Asker løpere i viktige stevner og personlige 
rekorder, se klubbens nettside www.skoyteklubb.no.   
 



Trening/trenere 
Ståle Njåtun er klubbens hovedtrener og han har ansvaret for juniorløpere, samt 
klubbens oppfølging av seniorløpere i forbundsgrupper. Gjennom hele sesongen 
har Ståle stått for både treningsopplegg og treningsprogram til løperne. 
Også for de yngre løpere har det i år vært et bra opplegg på trenersside med 
samkjørte positive trenere. Treningene fikk struktur gjennom treningsprogram 
som Siw laget tilpasset de yngre løpere. 
Siw Njåtun og Karen Kremer har hatt ansvar for 10-13-årige løpere og stått for 
både barmarkstreninger, trening i AskerHallen og trening i sesongen. 
Gisle Elvebakken har vært teknikk ansvarlig for de yngste inklusive nye rekrutter, 
med bistand av Rune Reitan og Torstein Børresen. 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.  
 
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)!   
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, alle planlagte treninger har blitt 
gjennomført.  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. 
 
På løp som er listet i klubbens årsplan stiller vi med trenere på isen som 
sekunderer løperne, samt lagleder som passer på at løperne komme på isen til 
rett tid.  
 
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. Slikt får 
klubben noe bedre skøyter enn man ellers hadde tatt seg råd til.  
Klubben har også benyttet seg av spillemidlerordningen for å gjøre storinnkjøp av 
brukervennlige lengdeløpskøter i større strørrelser for å kunne ha lavterskel 
tilbud til eldre løpere og foreldre.  
Ansvaret for utleie av skøyter (ofte inklusive sliping av skøytene!) har vært tatt av 
Sven-Eskil Ellingsen.   
 
 
Bestemannspremier 2011 (delt ut på klubbkveld april 2011): 
Rekruttpremier ble avskaffet med grunnlag i barneidrettsbestemmelser og skal 
erstattes med milepel-premier. 
- Premie for mest fremgang jenter:  ikke tildelt 
- Premie for beste prestasjon jenter:  Merethe Tvedt (JJB) 
- Premie for mest fremgang gutter:  Runar Njåtun Krøyer (GJB) 
- Premie for beste prestasjon gutter:  Vebjørn Njåtun Krøyer (12 år) 
 
NSF – Forbundsgrupper / landslag - uttak 
I år har selve deltakelse i landslag og regionslag ikke medført usikkerhet for våre 
løpere. Ida har vært sikker av sin plass og posisjon blant de fremste 



landslagløpere - til tross for langvarig sykdom midt i vintersesongen. Klubben har 
betalt deres utlegg som NSF har viderefakturert gjennom toppidrettsbudsjett. 
 
Trener Ståle har deltatt i trenerforum.  
 
Aktiv satsning på breddeidrett samt økonomi (sponsorer!) må beholdes i fokus. 
I år arrangerte NSF Statnett-samling ved sommerisen i Hamar. Vebjørn, 
Martinius, Jonas, Tobias og Morten deltok. Emma deltok på jenteloft-leir i 
Tønsberg. 
 
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 i sesongen ikke prioritert å satse innenfor 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 
og hvor klubbene selv ikke kan tilby passende treningsmiljø.  
I sesongen ble vurdert at klubben selv har godt nok treningsmiljø, mens trenere 
fortsetter sitt arbeid med støtte og utveksling av kompetanse. 
 
NSF bidrar med noe økonomisk støtte til region. Symbolsk bidrag er tatt i mot, og 
tatt vare på til senere år. Region har kun formell eksistert og bli holdt ’i live’, slik 
at den kan gjenopplives i tråd med NSFs satsing på regionslag og treningstilbud. 
 
Samarbeid med Båstad IL har vært mest gjennomført gjennom hele året. Noe 
samarbeid med Aktiv sk. Det ble arrangert forelesning mental trening for 
regionsklubbene. 
 
Klubben har i år gjennom toppidrettsbudsjett støttet Ida, Henrik H, Einar, Runar, 
Anders, Heidi, Merethe og Gard. 
 
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 i sesongen ledet de aktive langløpere, der 
trimfaktor med hyggelig og godt miljø er det viktigste. 
Langløp har vært avholdt både tirsdager og torsdag er Risenga i perioden 15. 
november 2011 og frem til 15. mars 2012.  
Høy alder på enkelte av løperne gjør at det denne sesongen er blitt tilbakelagt færre 
mil enn tidligere år. Totalt ca 50 starter og en tilbakelagt distanse på ca 545 
kilometer. 
3 løpere har fullført mer en 150 km i sesongen, som er Norges Skøyteforbund sitt 
krav til gullmerke langløp. Og antall sesonger nærmer seg nå 20. 
 
Det er plass til mange flere langløpere! 
Takk for en hyggelig sesong sammen med andre aktive løpere. 
 



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. Sommersamling i Heerenveen (Terherne), og høstsamling i Twente 
(Boekelo/Enschede) er også kombinasjon av tilrettelegging for god trening, men 
også som ungdomstiltak – gullrot og opplevelser i tillegg til trening og satsing. 11- 
til 13-åringer har fått tilbud til å delta på Statnett-samling i sommer. 
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 
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. Jon Petter deltok på NC, 
Mattis på KM og NMsprint, og Øyvind på treninger. 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 

 

Det har i 2011 blitt gjennomført følgende rekrutteringstiltak: 
1. Sendt og/eller delt ut informasjonsark til skolene i Asker om oppstart 

skøytetrening før høstferien 
2. Annonse i Budstikka ved oppstart barmarkstrening og ved oppstart 

skøytetreningen 
3. Tilbud om gratis skøyteskole i gymtime for barneskoleklasser i Asker, med 

instruktører fra Nederland. 
4. Skøytekurs i SFO-tid til SFO-grupper i Asker og Røyken, med instruktører fra 

Nederland. 
5. Skøytekurs for unge asylsøkere, med instruktører fra Nederland. 
6. Skolemesterskap på skøyter ble arrangert torsdag 8.3.2012 i samarbeid med 

Bondi skole. (Mer under arrangement) 
7. Det er laget informasjonsbrosjyre om klubben og treningstilbudet som ble delt 

ut til rekruttene 
8. Det ble gjennomført en familiedag 4.12.2012 med hjelp av instruktørene fra 

Nederland. 
 
Tilbudet om gratis skøyteskole hadde et besøk på cirka 220 elever, mens det kom 
cirka 40 stykker fra Torvbråten og Sydskogen skole på SFO-skøytekurs.   
Forskjellige SFO-er hadde meldt sin interesse men fikk for få påmeldte. 
Her er det en paradoks at det er de minste (1. og 2. klasse SFO) som har mest lyst å 
komme, mens kurset egentlig er mer egnet for 4-7. klasse. 
Skolegymtimene for skolene i nærmiljøet for klassetrinnene 5 -7 var meget vellykket. 
Alle skole- og SFO-gruppene fikk 1 time skøytekurs i 3 uker. 
Også asylsøkerne hadde det veldig fint på skøytekurs og er veldig takknemlige for 
tilbudet. Asylsøkerne fikk 6 ganger skøytekurs. 
 



Informasjonen om oppstart av nybegynnerpartiet ble delt ut på noen skoler. Andre 
skoler fikk kun elektronisk kopi. Vi bør prøve å fortsette å dele ut ark på skolene 
ettersom dette er den mest effektive måte å få oppmerksomheten på. 
 
Årets nybegynnerkull var 2 stk påmeldte på barmarkstrening og 5-8 stykk totalt. 
Lite snø i høst betydde en del som prøvde skøyter før jul men som falt fra igjen etter 
jul. 
 
I tillegg til rekruttering av unge, er det blitt organisert et foredrag om motivasjon for 
trenere og for de eldste løperne med Cecilie Ystenes i september 2011. Dette var et 
fint tiltak som vi gjerne kan ha flere av. 

 
7. Arrangement 
Leder: Øyvind Kristensen 

 
Risengaløpet 
Antall deltagere 130 
Forhold meget gode fordi vi utsatte til regnet stoppet 
Inntjening: God 
Risengaløpet ble også i år en suksess. Vi hadde utfordrende forhold fra morgenen 
av, men vi stolte på yr.no som varslet bedring i været. Dette slo til og arrangementet 
ble veldig bra sportslig sett. Masse skryt fra de teknisk delegerte og overdommer.  
Vi fikk et høyere salg enn vanlig i kiosken. Mulig utsettelsen gjorde folk litt ekstra 
sultne, men et godt utvalg av varer fristet nok også. 
Vi hadde også som en nyvinning direkte visning av tidtakingen på skjermen i 
peisestuen.  
 
Skøytesportens dag 
Årets arrangement var søndag 4. desember. Det ble gjennomført med en liten kjerne 
av arrangører fra klubben og de Nederlandske instruktørene  Jorn og Evert-Douwe 
fra idrettsskolen i Friesland. De lagde et morsomt 11. Byers løp og det ble arrangert 
fellesstarter for alle store og små skøyteløpere tilstede på Risenga. 
 
Nisseluemila 
Antall deltagere: Ca 50 på skøyter og 30 tilskuere 
Tradisjonen tro ble det arrangert 10 000 meter på julaften kl 10. 
Svært godt oppmøte av skøyteløpere i alle aldre. Flott film fra arrangmentet ble laget 
av Morten Køpke og lagt ut på Youtube så alle kunne glede seg med fine 
skøytebilder. 
Det er foreldre i andre klubber som fortellerat de misunner oss denne fine 
tradisjonen. Flotte bilder ble det også på Budstikka sine nettsider. 
 
NM Sprint 
Helgen 7. og 8. januar arrangerte vi NM sprint junior og senior.  
Antall deltagere 69 startende (78 utatte) 
Tilskuere: Ca 400 lørdag og 250 søndag 
Forhold: Lett snøvær første dag, Strålende vær andre dag 
Inntjening: God 
Vi hadde jobbet med planlegging fra juni 2011. Rammene for arrangementet var 
teknisk sett av standard type. 500 meter og 1000 meter begge dager. Vi anså at vi 
ville klare å gjennomføre selve stevnet uten store problemer fordi klubben har skaffet 
seg god rutine blant alle funksjonærer. Siden vi følte oss trygge på dette ønsket vi å 



se på muligheten for å gjøre noe mer ut sv stevnet. Vi fikk derfor styrets godkjenning i 
august på å leie storskjerm til stadion med tanke på å gjøre stadionopplevelsen 
bedre for publikum.  
Dette medførte at vi kunne presentere et mer attraktivt arrangement for potensielle 
sponsorer. Vi merket mer interesse fra sponsorene og vi som sendte forepørsler følte 
vi hadde et bedre produkt å tilby i forhold til profileringen.  
Vi leide storkjerm og tre digitale kameraer fra firmaet to-be-more i Drammen. 
Elever ved medielinjen fra Sandvika vgs stod for filming og bildemiks sammen med 
Anders Njåtun som ledet denne delen av produksjonen fra vår side. 
Det ble masse positiv omtale fra ulike hold for at vi hadde storskjerm. Vi hadde også 
leid inn tribune med 130 ståplasser og laget et fint område for seremonier. 
Stevnespeaker og arr.ansvarlig hadde laget et godt opplegg for lydproduksjonen med 
faste gjenkjennbare vignetter for de ulike seremonier og vi hadde leid inn et stort 
lydanlegg som ga gode forhold for lyd og musikk. En stor flott flaggborg med yngre 
løpere fra klubben satte også en fin ramme om stevnets start og stevnets avslutning 
med æresrunde rundt seierspallen 
Omkvedet i etterkant er at Asker skøyteklubb satte en "ny standard" for slike 
arrangementer. 
 
Det sportslige ble også en suksess selvom endel seniorløpere generelt er negative til 
utendørs stevner. Vi mener vi klarte å lage like forhold for alle. I stevnerapportene fra 
overdommere og teknisk delegerte er det svært positiv omtale av arrangementet. 
Norgesmestre ble Ellen Bjertnes kv jun, Martin Bjertnes m jun, Hanne Haugland kv 
sen og Håvard Holmefjord Lorentzen m sen. I klassen menn senior bl det også utdelt 
kongepokal. 
 
Vi må også nevne at Askers ordfører Lene Conradi besøkte arrangementet begge 
dager og holdt en velkomsttale til løpere, dommere og resterende gjester ved 
banketten på Vettre hotell lørdag kveld. Vi hadde også et meget populært kulturelt 
innslag på banketten ved trommeslager/perkusjonist Bård Hvesser Kolstad. 
 
Klubbløp 
Vi har hatt flere klubbløp på torsdagstreningene denne sesongen. Formålet er 
firedelt:  
1.Rekrutter kan teste ut det å gå løp med minimalt press om å prestere. De kan også 
oppnå milepæler og få diplom for dette  
2. De litt mer øvede kan trene på løpsdrill slik at de får gode rutiner.  
3. Foreldre får forsøkt seg på nye funksjonæroppgaver som tidtaking og starting etc. 
4. Klubben kan teste ut nye ting vedr stevner/arrangementer. 
I år benyttet vi et klubbløp til å teste ut den nye løpsformen "Skøyteduell 300/700m" 
Dette ble med glimt i øyet presentert som en verdenspremiere av 
arrangementsansvarlig Ø. Kristensen. Men klubbens leder og turbomotor P.P. 
Furnée likte ideen så godt at han sendte ut pressemelding om denne 
verdenspremieren samt la ut løpsreglement og oppsett på klubbens hjemmesider. 
Dette var toppnyhetssak på forbundets hjemmesider. Det har i etterkant vært vist stor 
interesse for denne løpsideen.  
Dette er noe vi bør videreutvikle i sesongen 2012/2013.  
 
På tampen av sesongen ble det planlagt at løperne skulle arrangere løp for 
foreldrene. 
Det så skummelt ut i forhold til isforholdene lenge, men ivrige arrangører (barna) og 
ivrige foreldre/voksne som løpere sørget i felleskap for et veldig artig arrangement. 



Også dette arrangementet har andre klubber lagt godt merke til bl a via nyhet på NSF 
sine sider. 
Asker er i ferd med å bli en foregangsklubb for ulike nyvinninger på skøytebanen. 
 
Klubbmesterskap 
Klubbmesterskapet ble arrangert med 100 m, 400 m, 500 m og 1000 meter på 
programmet. Det var 18 deltagere i rekrutt og 10 år. 
Det var 19 deltagere i klassene fra 11 år og oppover. 
 
Oppsummering 
Vi har også i år hatt suksess med alle arrangementer og vi er spesielt fornøyde med 
nyvinningene med storskjerm under NM, skøyteduell som ny øvelse og det omvendte 
løpet der barna arrangerte løp for de voksne. 
 

8. Drift 
Leder: Per Victor Nøbben 

 
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. Ordningen med 
tre banevakter for å sikre at publikum krysser banen midt på langsida, istedenfor i 
svingen, er videreført. Spesielt i begynnelsen av sesongen var det nødvendig med 
fokus på etablering av krysningspunkt med vakthold for å minimere risikoen for 
kollisjoner. Oppdaterte vaktlister for kiosk- og banevakt har vært tilgjengelige på 
klubbens nettside, og de har vært oppslått i herregarderoben. Telefonnummer og 
e-post adresse har vært ført på listene for å gjøre det enklere å finne noen å bytte 
med om nødvendig. 
 
Det har vært gjort en del investeringer og dugnadsarbeid i og rundt klubbhuset: 

• Fjerning og montering av sikringsputer  
• Riving og fjerning av den gamle trappa i hoppbakken.  
• Vedlikehold/inspeksjon XL-trimtrapp 
• Byttet ut mikrobølgeovnen i kiosken. 
• Installert fryseskap nede i kiosken, og fjernet gammel fryser i 2. etasje. 
• Montert ventilator over komfyr i 2. etasje. 
• Nytt tidtakeranlegg med tilkobling til ekstern skjerm. 
• Nye baneklosser og matter. 
• Oppgradert utleiepark med 19 par Zandstra 3592 klappskøyter. 
• Installert vaskemaskin for vask av mopper i jentegarderoben. 
• Diverse elektrisk arbeid; nye stikkontakter, fikset utelamper.   
• Sliping av utleieskøyter. (Det er behov for buesliping.) 
• Reparasjon av reklameseil. 
• Diverse vedlikehold som fiksing av låser, oppvaskmaskin, toalettcisterne og 

knaggrekker. 



• Generell rydding og fjerning av materiell som ikke lenger er i bruk. 
• Kommunen skiftet vindusrute som ble knust ved et uhell av hockeyspillere.  
 

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 har blitt sendt ut. 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 etter trening. 
Ved større arrangementer har det blitt satt opp egen vaktliste, med kafédrift både 
oppe og nede.  Varesortimentet har variert og innkjøp til arrangement har vært gjort i 
samarbeid mellom kiosk- og arrangementsansvarlig. 
Utleie av klubbhuset har mangeårige medlemmer Arnfinn og Mary Marsteinstredet 
tatt seg av. For 2011-2012 har det vært bra med utleie og dette har gitt gode 
inntekter for klubben.  
 
 



Vedlegg 1: Idrettsprestasjoner 2011/2012 
 
Liste medaljer nasjonale stevner Asker løpere: 
 
NM enkeltdistanser (Sørmarka Arena –  4 – 6 november 2011):  

500 m.   Gull: Ida Njåtun (40,44 – 40,51 – 80,950) 
1000 m.   Gull: Ida Njåtun (1.19,77) 
1500 m.   Gull: Ida Njåtun (2.02,29) 
3000 m.   Gull: Ida Njåtun (4.20,57) 
 

NM veteraner (Valle Hovin - 7 - 8 januar 2012) 
 allround V55   Gull: Pål Agdestein (180,267) 
 
Landsmesterskap (Harstad – 12+13 februar 2012):  

500 m.   Sølv: G13- Vebjørn Njåtun Krøyer (42,79) 
 Bronse: G12- Jonas Nordhøy Kristensen (45,54) 
 

Kretsmestere 2011/12 fra Asker: 
- Hans Olav Nøbben (G11 år) 
- Einar Døving Agdestein (MS) 

 
Klubbmestere (aldersbestemte klasser) 2011/12: 
- 11 år Hans Olav Nøbben 
- 12 år Jonas Nordhøy Kristensen Emma Lindeijer 
- 13 år Martinus Elvebakken 
- 16 år      Merethe Tvedt   
- 17 år     Heidi Ruistuen 
- Sr  Henrik Hvesser    
- Vet Pål Agdestein    
 
Liste beste tider aktive rekrutt – senior 
 
NAVN FØDT 100 M

Pers Pers Pers Pers Pers Pers Pers

Agdestein, Einar Døving 16.08.1991 37,22 12 1.13.57 12 1.49,96 12 4.04.70 12 6.45,95 12 15.16.21 10
Agdestein, Pål 26.05.1957 40,3   93 1.20.8   00 2.02.59 11 4.16.50 11  7.25.09 02 15.42.56 12
Agdestein, Syver Døving 05.07.1996 70,16 11 2.31.31 11
Bergh, Mattis 16.10.1991 38,04 11 1.15.03 11 1.54.49 10 4.03.38 10  7.03.20 11 14.57.62 10
Elvebakken, Gisle 27.08.1970 41,9   90 1.25.17 89
Elvebakken, Marlon 06.07.2001 15,10  12 49,27 12 60,74 12

Elvebakken, Martinius 20.01.1998 14,07 10 45,74 10 46,43 12 1.34,58 12 2.26,64 12

Erlingsen, Hermann Kjøsterud 09.03.2003 18,74 10 57,81 12 75,80 12

Furnée, Anders Bjerkreim 06.10.1993 12,35 09 38,45  12 1.14,19 12 1.54,93 12 4.13,79 12 6.56,34  12

Hilde, Hans Martinsen 02.01.1965 40,6   93 1.31,32
Hilde, Simon 05.02.1999 14,91 10 51,13 10 52,19 12 1.51.23 11
Hilton, Lyder Aksnes 31.07.2000 15,27 10 53,22 10 64,90 11
Hvesser, Henrik 07.08.1991 37,42 12 1.11,75 12 1.50,05 12 4.00,24 12 6.46,65 12

Kristensen, Jonas Nordhøy 22.09.1998 12,66 10 40,48 11 43,19 12 1.28,73 12 2.21,55 12

Krøyer, Gard Njåtun 12.12.1992 11,48,10 39,20  12 1.16,27 12 2.00.00 10 4.15,84 12 7.46,10 12

Krøyer, Runar Njåtun 15.04.1995 15,06 04 39,19 12 1.16,76 12 1.58,99 11 4.15,50 11  7.44,16 11
Krøyer, Vebjørn Njåtun 21.07.1997 13,08 08 39,76 10 41,91 12 1.24,13 12 2.12,68 12

Leandersen, Sigurd 24.05.2005 18,00 12 77,24 12

Lindeijer, Tim  05.04.2001 15,46 10 49,58 11 58,10 12

Tobias Eikenes Løchting 17.11.2003 16,88 12 70,56 12

Nøbben, Hans Olav  16.03.2000 14,64 10 47,49 11 53,66 12 1.53,35 12

Olsen, Morten Renå 02.06.1999 13,21 10 42,51 11 47,66 12 1.37,89 12 2.36,52

Reitan, Tobias Tajet 29.05.2000 14,80 10 51,25 11 59,40 11 2.06,95 12

Singstad, Elias Sahrif 17.04.2003 16,54 12 59,10 12 68,25 12

Strange, Jesper Nossen 10.05.1999 65,55 12 2.42,57 12

Thyness, Theo A. Bjørnstad ? 18,73 1,16,69
Østenstad, Håkon Kjærvik 13.07.1998 14,43 10 46,50 11 48,75 12 1.38,90 12 2.44,71 12

Østenstad, Oda Kjærvik 30.08.2001 14,88 10 44,60 12 54,56 12

Tvedt, Merethe       18.10.1994 42,81 12 1.27.15 12 2.15.47 12 4.54.08 11
Søfteland, Linnea Marie Stålvik ? 16,64 12 70,73 12

Strange, Vera Nossen 05.09.2001 19,13 11 59,43 12 73,52 12

Ruistuen, Heidi 10.05.1993 44,36 12 1.26.26 10 2.12.14 10 4.38.33 10
Reitan, Amanda Tajet 28.11.2005 18,56 12 88,86 12
Nordheim, Christine ? 18,50 12 72,54 12
Njåtun, Ida 06.02.1991 39,36 11 1.17.12 11 1.56.25 11 4.06.46 11  7.09.41 11
Lindeijer, Emma 24.08.1998 16,8   08 45,68 11 49,35 12 1.40,71 12 2.42,97 12
Leandersen, Ingvild 04.08.2002 16,91 12 68,04 12

Hilde, Hedvig 27.05.2001 16,37 10 48,19 12 59,23 12

Furnée, Marte Bjerkreim 17.06.2001 16,10 10 46,48 12 58,02 12

Ekern, Sara S. 57,27 12 72,07 12

5000m 10000m400 m 500m 1000m 1500m 3000m

 
 
I tillegg er det mange ivrige nybegynnere fra 6 år, samt veteraner som går Norges Cup og andre løp. 



 
Vedlegg 2: Stevnefunksjonærer i Asker Skøyteklubb 

 
Agdestein, Pål   Tidtaker, motivator 
Agdestein, Hege   Starterassistent 
Aksnes, Kristin   Tidtaker 
Aukner, Per Kjetil  Tidtaker, protokollfører, skøytesliper 
Aukner, Ragnhild  Sekretariat, kiosk 
Bergh, Erik   Rundeanviser, banedommer, banevakt, stevneleder, skøytesliper 
Bergh, AnneCathrine  Stevnelege (reserve) 
Børresen, Torstein  Aktivitetsleder, banevakt 
Christiansen, Ditlef  Starterassistent - teknikk 
Christiansen, Unni  Tidtaker, dommer, stevneleder, sekretariat, seremonier, Førstehjelp, doping 
Dahl, Ivar   Sving-banedommer 
Dahl, Morten   Sving-banedommer, aktivitetsleder 
Elvebakken, Gisle  Trener, tidtaker, aktivitetsleder, rundeanviser 
Erlingsen, Sven-eskil  Skøyteutlån + -sliper 
Fossum, Christian  El. tidtaker 
Furnee, Pieter Paul  El. tidtaker, dommer, aktivitetsleder, webmaster 
Furnee, Inger Brit B.  Starterassistent 
Gabrielsen, Inger   Tidtaker, rundeanviser, revisor (reserve) 
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 (reserve) 
Korsnes, Per   Tidtaker 
Kobro, Jens   Starterassistent, banevakt 
Kravik, Torstein       Tidtaker, dommer(?), rundeanviser (reserve) 
Kremer, Karen   Tidtaker, protokollfører, aktivitetsleder, grafisk design 
Kristensen, Øyvind  Tidtaker, stevnelege 
Krøyer, Ari   Tidtaker, banevakt, dommer, nasjonal starter 
Køpke, Morten   Int.starter, tidtaker, dommer 
Køpke, Tine   Trener, tidtaker, revisor 
Langeland, Edmund  Sving-banedommer, banevakt 
Langli, Lars   Tidtaker (reserve) 
Lindeijer, Alex   Fotograf 
Mamen, Asgeir   Overdommer, trener 
Marsteinstredet, Arnfinn  Trener, dommer, tidtaker, starter, stevneleder 
Marsteinstredet, Odd A.  Speaker (reserve) 
Marsteintrædet, Anne L  Dommer, sekretariat 
Nicotra, Pablo   Tidtaker, rundeanviser, trener 
Njåtun, Ståle   Dommer, starter, tidtaker, trener III 
Njåtun, Siw   Starterassistent, trener I 
Njåtun, Kirsti   Seremonier, sekretariat, speaker, FørsteHjelp, kiosk, doping, grafisk design 
Njåtun, Anders   Media, lyd 
Olsen, Tore-Morten  Speaker, tidtaker, aktivitetsleder, lagleder 
Nøbben, Per Victor  Starterassistent, lagleder, rundeanviser 
Reitan, Rune   Aktivitetsleder, banevakt 
Rist Larsen, Marie  Grafisk design 
Ruistuen, Helge   Tidtaker, banevakt, starter 
Rønneberg, Leif   Banevakt, banedommer, revisor 
Strange, Terje   Svingdommer 
Wettre, Sigbjørn   Tidtaker, banedommer, rundeanviser 
Aagedal, Unni Marsteint.  Trener, sekretariat, tidtaker (reserve) 
Østenstad, Martin  Tidtaker 
 
Banevakter: Kjell Hvesser, Ditlef Christiansen, Lars Tvedt, Bjørn Bottolvs, Åge Johan 

Thorsen, Hege D Agdestein, Terje Strange, Sven-eskil Erlingsen, Erling 
Kaasin, Erik Borchenius, Stig Njåtun, Karl Brevig, Torstein Børresen, Per 
Hilton 

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, Arne Løchting, Lars Tvedt., Sidsel Sunde, Kirsti 
Njåtun, Birgit Norheim, Terje Strange, Oddny Østenstad 


