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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, uansett 
ambisjonsnivå og alder. Styret har for sesongen 2015/2016 forsøkt å videreføre et høyt 
aktivitetsnivå på alle plan for å sikre rekruttering, skape begeistring for skøytesporten, samt å 
opprettholde 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. 
 
I år har klubben ikke arrangert store Mesterskap, men det ble mange arrangementer – se 
eget kapittel. 
 
Det har vært mye fokus på de lokalt materielle forhold, som har medført en del 
dugnadsinnsats fra mange. Se eget kapittel, men det nevnes allerede her: nytt kjøkken på 
klubbhuset, installert høyttaleranlegg fra Valle Hovin, nye sikringsputer rundt banen inkl 
innfestning og fundament, kontainer til slipebu og skøyter, kontainere til lagring av 
kortbaneputer, nye tidtakerssystemer. I tillegg har kortbanesatsingen blitt satt mer i system, 
og har det vært satsing på media-eksponering gjennom dialogmøte med Budstikka, som har 
gitt en del positiv oppmerksomhet i lokalavisen. 
 
Sportslig sett har sesongen vært bra: mange løpere på isen, fin organisering med nye 
trenere, god lagbygging og forbedringer i treningsmiljø, og mange gode lag- og 
enkeltprestasjoner både på junior- og elitenivå – se eget kapittel. 
 
Treningsforholdene på Risenga kunstisbane var bra denne sesongen, og vi var heldige at 
kommune startet isleggingen i god tid før 1.november. Andre baner som startet litt senere 
fikk ikke islagt i november pga mildtværet. Vinteren med snø kom ikke før i januar. Det har 
av den grunn vært stor pågang på skøytebane uten at det fikk tydelig effekt på rekruttering. 
Kommunens banemannskap har vi god kommunikasjon med, og de har etter en 
omorganisering vist at de med egen drift (utenom Asker Drift) selv kan vedlikeholde banen. 
De har også benyttet de oppsatte tider til banepreparering, og således gjennom jevn 
vedlikehold gitt gode forhold gjennom hele sesongen inntil siste treningsdag 10.3.16. 
 
I samråd med kommunens driftsavdeling har styret valgt å videreføre praksisen fra de siste 
årene, med sikringstiltak/tilsyn langs oppløpssiden når klubbens løpere trener, og uten bro 
over løpebanen. Det er stor aktivitet på banen under våre treninger, og det er flere og flere 
løpere som trener med stor fart. Det er uheldig med mange kryssinger av banen, og det er 
ikke lett å holde småbarn innenfor kjegler på indre bane. Styret vurderer av hensyn til 
sikkerhet å stenge av indre bane under våre treninger. 
 
Mulighetsstudien for Askerhallen samt disposisjonsplan for Risengaområdet, har gjennom 
hele sesongen fått prioritert oppmerksomhet fra styret gjennom hall-komite med Hans Hilde, 
Øyvind Kristensen, Ståle Njåtun og Pieter Paul Furnée. Det ble politisk avklart at ny 
Askerhall ikke truer 'vår' kunstisbane: ny match-arena for ishockey lokaliseres på nedsiden 
av Askerhallen (tidsrom 2022/24) og Askerhallen blir oppgradert til treningshall 
(oppgraderingen starter om kort tid). 
 



Hallkomiteen har brukt mye ressurser for å opplyse Asker Idrettsråd (AIR) og politikere 
om fordeler med en Folkehall når kunstisbanen kommer under tak, og blir til et 
flerisisdretts-treningsanlegg. AIR har nå prioritert Folkehall høyere enn Matcharena for 
ishockey. Folkehall er mye billigere enn Matcharena, og vil generere mer 
(folkehelsebringende) aktivitet. 
 
Styret i Asker skøyteklubb arbeider fortsatt aktivt og langsiktig for å forbedre 
treningsforholdene sommerstid. Selv om asfaltering av Risengabane lå i dvale mens 
disposisjonsplan for området ble drøftet, minnes AIR og kommune stadig om dette 
forholdet, som ikke er i strid med Folkehallen, og som er en løsning på manglende 
vedlikehold av grusunderlaget samt gir mer effektiv drift og energibruk av isbanen. 
Uavhengig av dette forholdet har styret også forsøkt seg på et samarbeid med Bødalen 
IF, gjennom en samlet søknad til Gjensidige-stiftelsen. 
 
XL-trimtrappa i Myrabakken er fortsatt en sukses (mange andre klubber og uorganiserte 
benytter seg av trappa), og den gir fortsatt goodwill i nærmiljø og bygda generelt. 
Vedlikehold finansieres fortsatt av Stiftelse Nedre Bleiker Barnehus. 
 
Økonomien i Asker skøyteklubb følges nøye med gjennom året: kasserer rapporterer 
løpende til styret. Det er fortsatt vanskelig å få til gode sponsor/ reklameavtaler, men 
styret har i år lykkes litt bedre med å skaffe slike inntekter. 15% av klubbens omsetning 
kommer fra slike avtaler – en forbedring fra 2014 (10%), men fortsatt et godt stykke unna 
nivået til toppåret 2012 (40%). Prosentsats blir også påvirket av at stor aktivitet i klubben 
har gitt omsetning godt over 1 mill. Inntektsfallet er bremset av økt offentlig tilskudd og 
private tilskudd (oppnådd gjennom innsendelse av mange søknader, herunder til 
Sparebankstiftelsen DnB, og Gjensidige-stiftelsen), og noe inntekter fra Norsk Tipping 
(grasrotandelen), samt inntekter fra Bingo-entreprenører. 
 
Klubbens inntektsbringende dugnader er alle knyttet til klubbens vanlige aktiviteter og 
drift av klubbhus / anlegg. Klubben har fått støtte fra SNBB for å drive kiosk også i 
feriene. Kiosk ble da bemannet av aktive. 
Samtidig har klubben tradisjon tro klart å beholde meget høyt aktivitetsnivå og gode 
støtteordninger for de aktive både for topp og for bredde. Vi er glade for at klubben har 
oppnådd et solid resultat takket være iherdig innsats og god styring. 
 
Asker skøyteklubb har en solid balanse. Mange bidrar positivt til å sikre den gode 
økonomiske stillingen i klubben.  
 
Til tross for at Asker skøyteklubb er et lite idrettslag, sammenlignet med andre i vår 
kommune, er det hyggelig å konstatere i alle mulige sammenhenger at vi har en meget 
markert posisjon i kommunen: i idrettsrådet, det politiske miljøet og ved administrasjon. 
Vi er overbevist om at dette skyldes at klubben opprettholder en lang tradisjon med et 
meget positivt og inkluderende miljø. Den positive tonen har også preget styrets arbeid 
gjennom året. Det er ingen hemmelighet at det legges ned en betydelig innsats fra 
mange i klubben til beste for alle klubbens medlemmer. 
 
Vi vil også takke alle medlemmene av klubben som har nedlagt mange timer med 
kioskvakter, renhold, tilsynsvakter, oppfølging av klubbhusutleie, ledelse på stevner og 
samlinger, dugnader, funksjonærer ved stevner, oppfølging av rekrutter etc. Uten denne 
enestående innsatsen av alle hadde ikke resultatene blitt så bra! 



 
2. Organisasjon 
 

Alle idrettsorganisasjoner i Norge er knyttet opp mot Norges Idrettsforbund, og under der 
er det en form for hierarki som er likt for alle idrettslag. For klubben vår vil det være slik: 
• Norges Idrettsforbund 
• Norges Skøyteforbund 
• Akershus og Oslo Skøytekrets 
• Asker Skøyteklubb som har denne vedtatte sammensetningen som velges på 

årsmøtet hvert år:  
• Leder + nestleder + 4 styremedlemmer + og løpernes representant + 1 

vara 
• Revisorer 
• Valgkomité (leder + 2 medlemmer + vara) 

 
3. Tillitsvalgte  
 

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden: 
 

Leder:     Pieter Paul Furnée 
Nestleder/Arrangement:  Ingrid Finsland 
Styremedlem /Sportseksjonen:  Jelle ter Laak 
Styremedlem/Drift:   Svein-Erik Morkemo  
Styremedlem/Rekruttering:  Marit Milch Vinslid 
Styremedlem /Kasserer:  Leif Rønneberg 
Styremedlem/Utøverrepr.:  Runar Krøyer 
Varamedlem:    Hans Hilde 
Revisorer:    Tine Køpke og Karl Brevig 
Valgkomite:    Per Victor Nøbben + Øyvind Kristensen (leder)  

+ repr styret (vara: Karen Kremer) 
Representant Årsting/ledermøte/AIR:  Styret har hatt fullmakt til å utpeke representanter 
Lisensansvarlig Pieter Paul Furnée 
Integreringsansvarlig Pieter Paul Furnée 
Ansvarlig politiattest Pieter Paul Furnée 
 

4. Møter/representasjon 
 

Det har vært avholdt 8 styremøter i løpet av sesongen.  
 
Hovedtrener Ståle Njåtun er styremedlem i NSF hovedstyre. 
 
Leder Pieter Paul Furnée er medlem i NSF Anleggskomite. 
 
Øyvind Kristensen, Ingrid Finsland og Ståle Njåtun representerte klubben på tinget til 
NSF på Golsfjellet, juni 2015. 
 
Pieter Paul Furnée representerte klubben på Akershus og Oslo Skøytekretsting, vår 
2015, og stilte på kretsens ledermøte i høst 2015. 
 
Asgeir Mamen er medlem i Asker Idrettsråd.  
Pieter Paul Furnée er leder i valgkomite i Asker Idrettsråd.  
 
Øyvind Kristensen, Ståle Njåtun, Hans Hilde og Pieter Paul Furnée har vært klubbens 
utvalg for anlegg/hall, og deltok i mange møter med ordfører, politikere, isidrettsklubbene 
og idrettsråd, og i Ressursgruppe for ny flerisidrettshall på Risenga. 
 
Ingrid og Webjørn Finsland stilte på aktivitetsdag 'idrettsglede til alle' i Askerhallen. 
 
 



Marit Milch Vinslid og Pieter Paul Furnée representerte klubben på Asker Idrettsrådets 
årsmøte 2016. Ståle Njåtun, Leif Rønneberg og Pieter Paul Furnée representerte 
klubben på Asker Idrettsrådets Høstseminar på Thon Vettre hotell. Hhv Hans Hilde, 
Øyvind Kristensen og Pieter Paul Furnée representerte klubben i flere særmøter og 
forummøter knyttet til verdier i idretten, Askermodellen for fordeling av treningstid, 
gjennomgang av kommunens driftsavtaler med idrettsklubber, sesongdefinisjoner og 
standard for kvalitet ved drift av utendørs idrettsanlegg, og ikke minst: prioriteringer av 
idrettsanlegg. 
 
Pieter Paul Furnée er daglig leder i region Østviken, men her er det lite konkret aktivitet. 
 
Pieter Paul Furnée representerer klubben i samarbeidet Nedre Bleiker Nærmiljø (leder 
av Stiftelse Nedre Bleiker Barnehus). 
 
Pieter Paul Furnèe tok vår 2015 initiativ til Gutteløftet, etter forbilde av Jenteløftet. 
Klubben allierte seg med Fana IL Skøyter og Bjugn Ørland sk. Disse påtok seg praktisk 
ansvar. Tilbudet videreføres i 2016. 

 
5. Sportsseksjonen 
Leder: Jelle ter Laak 

 
Dette året har det vært mye fokus å holde på den unge entusiast, for å sikre at talent kan 
utvikles videre, men også å tilby hurtigløp som en mer aktiv rekreasjonssport. Målsettingen 
var å få flere på trening og flere med på de ulike løpene. 

Marius Berg startet som ny trener for juniorløpere med Gard Njåtun Krøyer som 
assistenttrener. Torstein Børresen har hatt ansvaret for 10-11 åringer og Karen Kremer har 
vært ansvarlig for rekruttene, med støtte av Ingrid Finsland.  
Ståle Njåtun har trent de eldre juniorene som går løp på nasjonalt nivå.  
Gisle Elvebakken har hatt ansvaret for kortbaneseksjonen. 
 
Barmarksesongen 
Asker skøyteklubb har organisert og/eller tilrettelagt for flere samlinger i 
sommerhalvåret: 
• 4. juni – Trappeløp med 26 deltakere for ulike klubber og miljøer! 
• Pinsesamling – Hardanger, med barmark og utfordrende klatring 
• Juni – 7 jentene og leder Inger Brit fra Asker deltok i Jenteløftet på Bolærne  
• Juni – 7 gutter deltok i Gutteløfta i Hardanger.  
• Juli  – Sommersamling i Inzell med 9 løpere fra Asker. 
• August - Sommeris Hamar (og sommerløpet) Asker stilte med 19 løpere. Sesongens 

første perser ble et faktum.  
• September-Oktober: flere langturer for de yngre løpere 
 
Løpssesong 
• Issesongen startet med is i Holmen, Jar og Askerhallen allerede slutten av august. I år 

har der vært mer fokus på kortbane, spesielt for Einar og Martinius. Dette pga. av at 
Martinius ønsket å delta på Ungdoms OL i Lillehammer og fordi Einar satser også på 
kortbane på internasjonalt nivå, og bodde i Calgary. Positiv konsekvens er at flere har 
prøvd kortbane, og Asker SK er på god vei til å etablere en egen kortbaneseksjon. 
Kortbanetrening er bra for hurtigløp, spesielt svingtrening. I tillegg er det mer lekent og 
kan bidra til å bygge opp god lagfølelse. 

• Martinius kvalifiserte seg for UOL. Jonas var reserve for UOL hurtigløp, og kunne stille til 
slutt siden en av de kvalifiserte skadet seg. Begge gjorde en kjempebra innsats med flere 
(klubb)-perser.  

• Einar deltok i flere WC for kortbane og kvalifiserte seg for EM Kortbane i Nederland. 
Veldig positiv for Einar, klubben og norsk kortbanesatsing! 

• Ida Njåtun ble tatt ut på landslaget, deltok på World Cup-nivå, alle norske og 
internasjonale mesterskap. Hennes sesong var dessverre litt plaget av sykdom. Likevel 
klarte hun å vinne 500 meter på EM i Minsk, hun vant flere NM gull, og fikk Kongepokal! 



• Anders Bjerkreim Furnée og Runar Njåtun Krøyer ble tatt ut til ISUs Scandinavian Talent 
Prosjektet (STP). Jonas Kristensen ble tatt ut i ISU STP jr.  

• Løpssesongen startet med NC1 i Bjugn mens utesesongen startet med Drammensløpet.  
• Gjennom hele sesongen stilte Asker SK med flere i de ulike cuper. Ofte hadde vi flest 

antall løpere. 
• Flere klubb-, bane- og (uoffisielle) norske rekorder ble satt av Ida, Jonas og Martinius. 
• Asker SK hadde rekorddeltakelse (12) på LM, og 3 deltakere på NM junior. 
• Vi hadde også flere pallplasser under nasjonale stevner i Norge.  
• Det er veldig positiv at klubben har nå cirka 20 aktive løpere som satser og cirka 25 

løpere som er rekrutt eller velger hurtigløp som breddeidrett. Der fins en bra balanse 
mellom de to grupper. På treningsøkter fins der ingen forskjell, alle få oppmerksomhet fra 
trenere. 

 
Det har vært mange gode resultater spredt over hele sesongen. Mange løpere har hatt en 
veldig fin utvikling gjennom sesongen, og det er veldig bra at så mange har deltatt flere 
ganger gjennom sesongen. Noen av klubbens juniorer har kommet blant landets beste. 
Flere løpere har perset med flere sekunder på 500, 1000 og 1500 meter. 
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! 
Klubben har stilt med store lag på de ulike nasjonale konkurranse fra oktober til og med 
mars. Askers tropp har vist seg rundt omkring i Norge! 
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. 
 
For oversikt over plasseringer av Asker løpere i viktige stevner og personlige rekorder se 
klubbens nettside www.skoyteklubb.no, og speedskatingresults.com. 
 
Trening/trenere 
Ståle Njåtun har hatt ansvaret for juniorløpere som konkurrerer på nasjonalt 
mesterskapsnivå, samt stått for klubbens oppfølging av seniorløpere i forbundsgrupper / 
andre lag. Marius Berg har hatt ansvaret for juniorløpere (12-16 år) og har fått god hjelp av 
Gard på torsdager.Torstein Børresen er trener for 10-11 åringer mens Karen Kremer er 
ansvarlig for rekrutt løpere, med støtte fra Ingrid Finsland. Gisle Elvebakken har hatt 
kortbaneansvaret og hjulpet med svingtrening på Risenga gjennom individuell oppfølging.  
Det har vært stor aktivitet med ofte rundt 50 hurtigløpere på isen. 
 
Vi bør sørge for at vi beholder nok trenerkapasitet for de ulike gruppene. Hvis trenere ikke får 
nok tid med hver enkel løper er det lett å miste motivasjon. Gard skal slutte som trener og 
skal fokusere på utdanning. Klubbens styre jobber med å finne ny assistenttrener til 
juniorene. 
Vi har hatt en bra utvikling av våre løpere de siste 2-3 år og det vises seg i resultatene fra 
ulike løp; viktig at klubben og løpere fortsetter å bevege seg fremover. 
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. 
 
Bestemannspremier 2014/15 (delt ut på klubbkveld april 2015): 
- Premie for mest fremgang jenter: Hedvig Hilde 
- Premie for beste prestasjon jenter: Marte Bjerkreim Furnée 
- Premie for mest fremgang gutter: Marlon Elvebakken 
- Premie for beste prestasjon gutter: Jonas Nordhøy Kristensen 
 
Det ble satt inn ny pokal som har følgende statutter: Arnfinns pokal gis løper i Asker 
Skøyteklubb med flest personlige rekorder gjennom en sesong. 
 
Første mottaker av pokalen ble: Jonas Nordhøy Kristensen 



 
NSF – Forbundsgrupper / landslag - uttak 
Ida har vært sikker av sin plass og posisjon blant de fremste landslag løpere (Norges beste 
kvinnelige skøyteløper). Ida har i media ved flere anledningen representert NSF på meget 
god måte. Klubben har betalt hennes ekstraordinære utlegg som NSF har viderefakturert 
gjennom toppidrettsbudsjett. Med bakgrunn i NSFs økonomiske situasjon ble vedtatt at 
landslagsløpere representerer sin klubb på NM, slik at klubben dekket Ida’s utlegg på 
nasjonale mesterskap. Klubben har også betalt Jonas’ deltakelse i landskamper. 
 
Toppidrettsbudsjett 
Klubben har i år gjennom toppidrettsbudsjett støttet Ida, Einar, Runar, Jonas,  
Martinius og Anders. 
 
Langløp 
Langløp har vært avholdt både tirsdager og torsdag på Risenga i fra sesongstart i november 
2015 og frem til mars 2016.  
Høy alder på løperne gjør at det denne sesongen også er blitt tilbakelagt færre mil enn 
tidligere sesonger. 
 
Kun to løper har fullført mer enn 150 km i sesongen, som er Norges Skøyteforbund sitt krav 
til gullmerke langløp. 
Per Hodne fullførte sin 25. sesong ! 
Leif Rønneberg har nå 20 sesonger. 
MyLaps er blitt benyttet denne sesongen også. Den holder oss langløpere oppdatert på 
antall runder. Men også rundetider! Ikke alltid like morsomt. 
 
Selv om kun to løpere har registrert kravet til gullmerke er det flere som er på isen og trener. 
Uten å registrere runder (=overføre runder fra myLaps til NSFs system). 
 
Regelverket for skøytelangløp er å finne på forbundets hjemmesider. Ligger med egen link 
Langløp. Her ligger også en link til Gullklubben. Som viser hvilke løpere rundt i landet som 
har greid kravet til gullmerke (150 km). Noen nærmer seg 30 sesonger! 
  
Det er plass til mange flere registrerte langløpere! 
 
Takk for en hyggelig sesong sammen med andre aktive løpere og mosjonister. 
 
Kortbane - shorttrack 
Asker Skøyteklubb satser på utvikling av kortbaneløp for rekruttering, samt trening og 
konkurranse for å bli bedre skøyteløpere og minske frafall innen skøytesporten. Vi er 
sammen med Trondheim Kortbaneklubb og Oslo Skøiteklubb en foregangsklubb for kortbane 
i Norge, og jobber for at flere klubber skal bli aktive.  
  
Klubben har sesongen 15/16 hatt istid i Holmen Ishall, og blant annet investert i 
beskyttelsesmatter og skøyter samt deltatt på treningssamlinger og konkurranser. Vi har 
også gjennom målrettet arbeid klart å få støtte for vår satsning gjennom blant andre 
Gjensidige Stiftelsen, Bærumsfondet som støttes av Hafslund og Sparebankstiftelsen. 
  
Kortbanesesongen startet i august med deltakelse på sommercamp i Malmø for Filip, Marlon 
og Martinius. Deretter treningscamp Trondheim i September hvor også Marte deltok. Dette er 
fine treningssamlinger for alle aldersgrupper med mye is og hvor man deles inn i grupper 
avhengig av ferdigheter.  
  
Det var trening i Holmen Ishall hele høsten fram til isen ble lagt på Risenga, hvor de fleste av 
klubbens aktive løpere deltok. Tidlig is og mye svingtrening har gitt positivt resultat for 
langbanesesongen, og vi ønsker å utvide muligheten for trening kortbane våren og høsten 
2016. 
  



Konkurransesesongen startet i september med Trondheim Open, tett fulgt av LM/NM 
Kortbane i Gjøvik Fjellhall. Asker Skøyteklubb var representert med flere deltakere, blant 
annet Nina, Aurora, Marte, Filip, Marlon, Martinius, Anders, Runar, Einar, Gisle og Pål. 
Klubben gjorde det bra på Gjøvik, og vi fikk både Lands- og Norgesmestre i Kortbane:  

• Marlon Elvebakken - Landsmester Gutter 13 
• Marte Bjerkreim Furnee - Landsmester Jenter 14 
• Fillip Kaland - Sølvmedalje Gutter 14 
• Martinius Elvebakken - Norgesmester Junior A 
• Einar Agdestein - Norgesmester Senior 

Noen av klubbens løpere satser primært på kortbane, og for Einar og Martinius var 
Trondheim og Gjøvik bare del av oppkjøring for sesongen. 

• Einar har gjennom sesongen bodd i Calgary for å satse full tid på kortbane, og har 
deltatt i både WorldCup og EM. Einar har gjennom sesongen hatt stor framgang 
tidsmessig og løpstaktisk, og målsetning for neste sesong er å kvalifisere til kvart- og 
semifinaler i World- og EuropaCup. Einar er nå en av de beste kortbaneløperne som 
Norge har hatt, og forventes i løpet av neste sesong å inneha alle Norske rekorder. 

• Martinius har gjennom sesongen vært med på både NorgesCup langbane og 
kortbanestevner. Innen kortbane var han blant annet med på StarClass, Junior VM og 
Ungdoms-OL hvor han fikk 13-plass. Martinius har til neste sesong målsetning om å 
kvalifisere til semifinale i StarClass (EuropaCup), noe som forutsetter økt antall 
istimer og sparring med løpere i utlandet. Martinius er nå på nivå som er bedre enn 
noen Norsk Junior vi har hatt i kortbane.    

• Marlon var med på Munich Open, hvor han i tøff konkurranse ble nr. 15 i klasse junior 
C.  

Sesongen er ikke helt ferdig, og Marte, Marlon, Simon, Martinius og Einar deltok på løp i 
Trondheim 2.-3.april. Her vant Einar med Martinius på 2-plass. I junior gutter vant Marlon 
med Simon på 2-plass og i junior jenter kom Marte på 2-plass etter Ane By Farstad som 
også vant medalje i Ungdoms-OL. 
  
Asker Skøyteklubb arrangerer “Asker Open” 16.-17.april hvor vi forventer 50-60 deltakere, og 
hvor også løpere fra Sverige vil delta. 
  
Klubben jobber aktivt videre for å ha det “gøy på isen” og for å etablere et godt grunnlag for 
økt rekruttering og minsket frafall av ungdom innen skøytesporten.  
 
Rulleskøyter 
Det har i år vært relativ lite aktivitet fra NSF side for Inline. Ingen Askerløpere 
har i år deltatt på noen inline-arrangement.  
Det er umulig å følge opp denne grenen, og få dette i gang, uten lokal anlegg. Asfaltering av 
skøytebane (og dermed høyst nødvendig vedlikehold av grusdekke) er utsatt flere ganger 
pga fotballens krav om å spille på grus. 
 
Ispigging 
Klubben har fått støtte til innkjøp av iskjelke. Denne har vært i bruk noen ganger. Det er 
imidlertid ikke lett å få kontakt med mulige brukere, som kan ha glede av tilbudet. På Valle 
Hovin er det eget tilbud til ispiggere med tidtaking. Dette eksempel kan kanskje følges med 
egen treningstid – tidtaking gjennomføres med myLaps. Klubben forsøker å gjøre tilbudet 
mer attraktiv ved å reservere egen istid for målgruppen. 
 
Lisens 
NSF har nå nytt lisens-system. Alle aktive medlemmer er innmeldt. Løpere fra 12år betaler 
selv sin lisens, og får mail fra NSF om dette før start av vintersesongen. 
Det er knyttet uhellforsikring til lisensen, og det er ikke tillatt å starte i nasjonale eller 
internasjonale løp uten lisens. Klubben betaler lisens for trenere, og ordner lisens for de 
yngste løpere. 



Ungdomstiltak 
For å oppnå at ungdommene ønsker å bli værende i vår klubb er det arrangert ulike 
ungdomstiltak.  
 
Noen tiltak er direkte knyttet sammen til idrettsarrangement /samlinger.  
 
Sommersamlinger og høstsamlinger er også kombinasjon av tilrettelegging for god trening, 
men også som ungdomstiltak – gulrot og opplevelser i tillegg til trening og satsing. 11- til 14-
åringer har fått tilbud til å delta på forbundets Skøytecamp i Vikingskipet i august. 
 
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, starter og i kiosk ved arrangement, samt 
bidratt til renhold. 
 
Takk til trenere og løpere for en flott sesong! 
 

 
 

6. Rekruttering 
Leder: Marit Milch Vinslid 

 
Det har i løpet av sesongen blitt gjennomført følgende rekrutteringstiltak: 
 

• Egen trening for rekrutter på is (Askerhallen) på søndager i august - oktober 
• Annonsert i Budstikka i forkant av at treningene på is startet opp, samt stor 

billedreportasje fra første istrening på Risenga. 
• Arrangert ulike aktiviteter på dagtid med instruktører fra Nederland: 

- Tilbud om gratis skøyteskole i gymtime for barneskoleklasser i Asker 
- Skøytekurs i SFO-tid til SFO-grupper i Asker 

• Deltatt på Asker Kommunes arrangement Idrettsglede til alle – ved å stille utstyr 
(skøyter, støttepingviner og iskjelke), instruktører og skøyteglede til rådighet i 
Askerhallen. 

• Arrangert Skøytesportens dag på Risenga (se nærmere under punktet om 
arrangementer). 

• Arrangert skolemesterskap (se nærmere under punktet om arrangementer) 
• Lånt ut iskjelke til gym og SFO ved Bondi skole. 

 
Det har begynt ca. 10 nye rekrutter i klubben sesongen 2015/16. Mange av fjorårets 
rekrutter kom tilbake og ble med på både klubbens arrangement og etterhvert løp i 
regionen. På torsdagstreningene er det en egen treningsgruppe for rekruttene som ledes av 
Karen Kremer. Det har vært høy aktivitet i denne gruppen med ca. 20 barn 
hver gang. 
 
I år har vi fått mange nye rekrutter fra Asker Internasjonale skole. Mange av de nye er i 
alderen 5-7 år.  
   
  



 
7. Arrangement 
Leder: Ingrid Finsland 

 
Leder: Ingrid Finsland 
 
Årets arrangementer: 
 
04.06.2015  XL-trappeløp (33 deltagere) 
26.11.2015 Klubbløp 
05.12.2015  Risengaløpet (149 deltagere) 
06.12.2015 Skøytesportens dag (ca. 250 deltagende publikum på isen) 
22.12.2015 Årets mørkeste (ca. 20 deltagere) 
24.12.2015 Nisseluemila (ca. 60 deltagere) 
21.01.2016 Klubbløp 
02.02.2016 Kretsmesterskap og kretsløp (53 deltagere) 
11.02.2016  Klubbmesterskap (33 deltagere) 
03.03.2016  Skolemesterskap (ca. 500 deltagende skolebarn) 
 
XL-trappeløp 
Trappeløpet er et løp opp den berømte trimtrappen med sine 135 trappetrinn. I år var det 
femårsjubileeum for Trappeløpet, og det ble feiret med ekte korpsmusikk signert Bondi og 
Vettre Skolekorps. Årets løp ble arrangert i finvær med litt flere deltagere enn i fjor. Også en 
del av musikantene stilte sporty til start. Jonas Nordhøy Kristensen gikk av med seieren på 
tiden 16,03 sek, så vidt bak Henrik Hvessers trapperekord fra 2011 (15,75). Tradisjonen tro 
serverte Stiftelsen Nedre Bleiker Barnehus boller og saft til de fremmøtte.  
 
Risengaløpet 
Risengaløpet er et av klubbens viktigste arrangement, og årets høydepunkt for mange 
løpere. Deltagelsen i år var litt høyere enn i fjor. Stevnet fløt fint, stort sett innenfor 
tidsskjemaet, og under jevne forhold. Også i år har vi prioritert skøyteduell for de yngste 
løperne opp til 11 år fremfor to individuelle distanser. For junior C og eldre har vi fortsatt to 
individuelle distanser, og i tillegg fellesstart. Både deltagelsen (46 løpere på fellesstart og 
over 50 på skøyteduell) og stemningen under løpet viser at disse alternative øvelsene er 
populære blant løperne. Det er dessuten hyggelig å kunne registrere at denne sesongen har 
også andre klubber hengt seg på trenden, og arrangert andre øvelser for de yngre løperne 
(teamsprint i Drammen og fellesstart i Kongsvinger). Dette er et viktig tiltak for å opprettholde 
motivasjon og rekruttering. 
 
Skøytesportens dag 
Dette er en åpen dag der vi lager skøyteaktiviteter for de som er på Risenga kunstis 
den aktuelle dagen. I år som i fjor hadde vi valgt dagen etter Risengaløpet. Klubbens egne 
løpere og årets idrettskolestudenter fra Nederland arrangerte en rekke aktiviteter for de 
fremmøtte (11-byersløp, oppvisningsløp, 500 m fellesstart  og 100 m individuell start), og 
presenterte både klubben og skøytesporten på en forbilledlig måte. Vi sørget også for utlån 
av skøyter, så mange fikk prøve seg på lengdeløpsskøyter i løpet av dagen. Godt vær og 
god stemning blant de fremmøtte. 
 
Årets mørkeste 
Årets mørkeste er nytt av året. Noen av de yngre løperne mente det ville være kult å gå på 
skøyter i mørket, med hodelykt. Ingenting var da mer naturlig enn å velge året mørkeste dag, 
22. desember, til dette arrangementet. 22. desember falt på en tirsdag, og i timene etter 
treningen og frem til flombelysningen kunne slås av, var de fremmøtte opptatt med film og 
pepperkakebaking. Kl. 22 ble lyset skrudd av, fakler tent og skøytene knytet på igjen til et 
stemningsfullt lite skøyteløp på Risenga. Det ble en lang, men veldig hyggelig kveld for både  
små og store. Pepperkakeproduksjonen var dessuten betydelig, noe som kom til nytte under 
Nisseluamila. Årets mørkeste regnes nå som en etablert tradisjon. 
 
 



Nisseluemila 
Nisseluamila er året mest sosiale skøyteløp og en veldig hyggelig tradisjon. Mange aktive, og 
mange ikke fullt så aktive finner turen til Risenga for å legge bak seg 25 runder før jula for 
alvor kan ringes inn. Årets nisseluemil samlet over 60 nisser. Været var på lag og isen god. 
Selv om det viktigste er å delta, er det ikke helt uten betydning å komme først i mål. Det var  
Anders Bjerkreim Furnee som trakk det lengste strået denne gangen. Som vanlig vanket det 
gløgg og pepperkaker på alle etterpå (og i år var pepperkakene hjemmebakt to dager i 
forveien under Årets mørkeste). 
 
Kretsmesterskap og kretsløp 
Det var krevende å få plass til årets kretsmesterskap i terminlisten, så denne gangen la vi 
løpet til en tirsdag ettermiddag/kveld. Det viste seg å fungere helt utmerket, til tross for litt 
vanskelige baneforhold som førte til at stevnestart ble litt forsinket. I tillegg til 
kretsmesterskap for aldersklassene 12 år og oppover, ble det arrangert kretsløp for rekrutter, 
10 og 11 år med 300 m og 700 m istedenfor de tradisjonelle distansene 400 m og 500 m. Det 
var populært hos mange. Kretsmestertitlene ble jevnt fordelt mellom Asker og Aktiv. 
 
Skolemesterskap 
Skolemesterskapet er et høydepunkt for mange skøyteglade skolebarn. Årets 
skolemesterskap samlet ca. 500 barn fra Askerskolene (2. -7. trinn). Det var litt færre enn 
tidligere år, noe som kanskje skyldes tidspunktet (første uke etter vinterferien). Mesterskapet 
gikk etter vanlig oppskrift med både individuelle løp og stafett, og i all slags vær; fra tett 
snødrev først på dagen til strålende sol etterhvert. Værforholdene satte funksjonærene litt på 
prøve, men med felles innsats fra alle de tilstedeværende (blant annet med å skuffe snø fra 
banen) ble det et flott arrangement. Samarbeidet med Bondi skole fungerte godt, både før, 
under og etter arrangementet. 
 
Klubbmesterskap 
Klubbmesterskapet ble et fint og hyggelig stevne. Det var mye vind, men regnet som 
var meldt kom aldri. Gode prestasjoner av store og små og hyggelig samvær i 
kubbhuset etterpå. En tidligere klubbløper som hadde trent under Arnfinn var tilbake 
og deltok som ledd i et «kom-i-form» prosjekt for seg selv. Han hadde mye hyggelig å 
si om sin tid i klubben fra en del år tilbake. 
 
Klubbløp 
Vi har hatt to klubbløp denne sesongen; et i november og et i januar. Dette er uhøytidelige 
løp som gjennomføres med relativt få ressurser på slutten av en torsdagstrening, primært for 
de yngste/ferskeste løperne. I år har vi hatt vi hatt en stor gruppe med nye rekrutter som har 
fått prøve seg på startstreken. Men klubbløpene har også fungert som "generalprøve" for 
utstyr og funksjonærer til Risengaløpet, og til å teste ut og trene på nye løpsformer som 
teamsprint, lagtempo og fellesstart. 
 
Oppsummering 
Alle klubbens arrangementer har gått etter planen, med unntak av det planlagte 
lagtempo/fellesstartløpet i mars og det tradisjonsrike Aller siste indre. Sistnevnte ble 
dessverre stoppet av et voldsomt mildvær som gjorde isen ubrukelig. Men de snarrådige 
arrangørene har allerede meddelt at løpet ikke er avlyst, bare utsatt til november 2016. 
Lagtempo/fellesstartløpet ble avlyst pga. manglende påmelding, noe som antagelig må 
tilskrives at det for flere av de omkringliggende klubbene var midt i vinterferien. Vi har likevel 
hatt suksess med våre viktigste arrangementer, og fått gode tilbakemeldinger fra deltagere 
og publikum. Mange foreldre og andre støttespillere i klubben har gjennom viktig 
dugnadsinnsats bidratt til å gjennomføre klubbens arrangementer på en god måte. 
 



 

8. Drift 
Leder: Svein-Erik Morkemo 

 
Skøyteklubbens drift omfatter organisering av banevakthold, dugnader, rengjøring, 
vedlikehold, utleie av klubbhus og kiosk- og kafèdriften med tilhørende innkjøp. 
Sesongen sluttet med skøyteløp i strålende solskinn på Risenga i fjor. Og tradisjon tro startet 
dugnadssesongen ikke lenge etterpå. Det første som er på programmet hvert år er å fjerne 
sikringsputene – men slutten av mars overrasket oss med masse snø noe som gjorde at vi 
måtte vente lenge før det var snø og isfritt rundt putene. Den vanlige putegjengen samlet seg 
og fikk dette gjort. I år pakket vi sammen disse putene for siste gang – til høsten skulle vi få 
helt nye. Det var helt klart noe som var behøvelig. De gamle putene var slitte og hadde 
mange huller som ikke lenger var så lette og holde tette. Putene og kevlardukene ble rigget 
ned og stablet på paller. 
 
Kjøkkenbytte i klubbhuset var det neste på programmet. Vi kom over ett godt brukt alternativ 
på Finn.no som hadde mye av det vi trengte. Dette ble kjøpt og i løpet av en kort dugnadsøkt 
hos selger var kjøkken demontert og fraktet til Risenga i to omganger. 
Ut med det gamle – ikke bare å fjerne. Her måtte vaskes. Det så skikkelig guffent ut bak 
kjøkkenbenkene – særlig siden oppvaskmaskinen hadde hatt lekkasjer den siste tiden. Ikke 
mye av det gamle kjøkkenet var å ta vare på. Soklene og underdelene på underskapene bar 
preg av mye og langvarig fuktighet. Det ble bestilt deler til oppvaskmaskinen så vi kunne 
fikse den i samme slengen. Da vasking og rydding var gjort ble veggene først grunnet og 
deretter malt med to malingsstrøk. En lys hvitfarge som skulle gjøre kjøkkenet litt triveligere 
enn det gamle. Mange var i sving og det gikk ganske fort og få alt klart til oppsett av nytt 
kjøkken. Oppvaskmaskin, kjøleskap, ventilator og komfyr ble gjenbrukt. Det ble ryddet i 
kopper, glass, service, bestikk og kasseroller. 10.juli stod kjøkkenet ferdig. Det ble veldig bra 
og en stor forbedring fra det forrige. 

     
 
Bytte av kjøkken var også noe som ble verdsatt av våre faste utleiere – som nå kunne vise 
fram ett mye bedre produkt til de som ville leie klubbhuset. Takk til Mary og Arnfinn for den 
jobben som dere har gjort med å administrere dette også i år. 
 
På meget kort tids varsel fikk klubben tilbud om å overta høytaleranlegget fra Valle Hovin. 
Dagen etter stilte en dugnadsgjeng for å ta ned anlegget fra banen i Oslo hvor det skulle skje 
omfattende rivningsarbeider. Anlegget ble i løpet av høsten montert langs oppløpssiden på 
Risenga, og tilkoblet i tidtakersbua. Vår 2016 står vekslingssiden for tur. 
 
Før de nye putene ankom var det mye jobb som måtte gjøres for å tilpasse de nye. Tidlig 
startet planleggingen og forberedelsene som skulle gjøres i samarbeid med kommunen. De 
gamle putefestene ble fjernet. Ny støpekant for boltene ble laget. Alt dette av kommunen i 
samarbeid med skøyteklubben. Det ble arrangert dugnad i forkant av at putene ankom for å 
få boret hull og festet nye bolter.  
 
Klubbhuset ble ryddet, vasket og klargjort som vanlig. Gulvene ble igjen bonet slik at jevnlig 
vedlikehold skulle bli lettere. 



De nye putene ankom, og sammen med dem, en person fra fabrikken som skulle sikre at 
oppsettingen ble gjort riktig. Det var godt oppmøte også på høstens putedugnad og selv om 
det nok tok litt lengre tid enn først planlagt så får vi skylde på at dette var første gang disse 
putene ble montert. Nå sitter det bedre i fingrene og vil trolig gå mye raskere neste gang. 
I samme perioden hadde Sven Eskil fremforhandlet overtagelse av en stor skipskontainer 
som vi skulle sette opp ved siden av klubbhuset. Det var masse jobb med å få denne i en slik 
stand at den kunne benyttes til vårt formål. 
 
Slipeverksted / -container 
v/ Sven Eskil Erlingsen 
Klubbens fasiliteter ved Klubbhuset har i løpet av sesongen blitt utvidet med en 20 fots 
container, dvs. et «uthus» på drøyt 12 m2.  I utgangspunktet skal den være verksted for 
sliping og vedlikehold av skøyter, men vil også brukes som lager for skøyter og noe annet 
utstyr. 
 
Utløsende for anskaffelsen var tildeling av midler fra Sparebankstiftelsen DNB.  Vi har så 
klart å utnytte midlene bra ved at vi fikk tak i en utrangert container fra et rederi, fikk den fritt 
levert og fikk sponset maling.  Dugnadsinnsats fra mange iherdige rusthakker og malere ga 
oss så et blått og fint uthus.  Pengene har vi da kunnet bruke til innredning og containeren er 
nå, ved videre stor dugnadsinnsats, blitt fullisolert og fått innlagt lys, varme og lufting.  Det 
gjenstår noe arbeid med inventar og innredning til verksted.  En brukt bueslipemaskin er 
også innkjøpt. 
 
Det blir muligheter for noe videre dugnadsinnsats i løpet av vår og høst, og vi satser på å ha 
et operativt slipeverksted på Risenga til neste sesong. 
 
Løperne tok selv initiativ til å oppgradere musikkanlegget i treningsrommet. Nytt bedre 
utstyr/anlegg ble kjøpt inn og nå kan man høre dundrende høy musikk fra treningsrommet 
både når det trenes og når det vaskes og holdes i orden. Fint at vi har løpere som selv tar 
tak i slike ting. Det er i klubbens ånd og viser at barna tar etter det de voksne gjør ☺. 
 
Styret takker velvillige dugnadsdeltagere for flott innsats også denne sesongen.  
 
Dugnadsinnsats er et uvurderlig bidrag til klubbens drift og til stor hjelp for å best mulig legge 
til rette for våre utøvere i alle aldre. 
 
 



Vedlegg 1: Idrettsprestasjoner 2015/2016 
 

Norsk rekord: 
1000 m. 1.14.37 - Ida Njåtun - 14.11.2015 - Calgary  

 
Norsk rekord kortbane 
1500 m.           2.17,7 – Einar Agdestein – 17.10.2015 
 
Liste medaljer (inter)nasjonale stevner Asker løpere: 
EM Allround (Minsk, Hvite Rusland, 9-10 januar 2016) 
500 m, Gull: Ida Njåtun (39,74) 
1500 m, Bronse: Ida Njåtun (1:58,51) 
 
NM allround (Sørmark Arena 19+20 desember 2015): 
500 m. Gull: Ida Njåtun (39,52) 
1500 m. Gull: Ida Njåtun (1.59,22) 
3000 m. Gull: Ida Njåtun (4.15,31) 
5000 m. Gull: Ida Njåtun (7.19,02) 
Sammenlagt Gull: Ida Njåtun (165,713) 
 
NM enkel (Hamar 22-24 januar 2016) 
1500 M Damer: Gull: Ida Njåtun (2.01,56) 
10 000 M Herrer: Bronse: Anders Bjerkreim Furnee (14.11,58) 
Klubb rekord junior B: Jonas Nordhøy Kristensen (38,07) 
 
NM Junior, Trømsø (6-7 februar 2016) 
500 m. Sølv: Jonas Nordhøy Kristensen (39,32) 
5000 m. Bronse: Jonas Nordhøy Kristensen (7:24,16) 
Sammenlagt 3. plass: Jonas Nordhøy Kristensen (167,985) 
 
Vikingrace, Heerenveen 
Sammen lagt: 3. plass, Jonas Nordhøy Kristensen (153,660)  
 
LM 13 år jenter: 
Oda Kjærvik Østenstad (50,31) 
 
LM 16 år jenter: 
500 m. Sølv: Emma Lindeijer (45,25) 
 
Kretsmestere (aldersbestemte klasser) 2015/16 
Jenter 12 år: Ingvild Leandersen 
Gutter 13 år: Marlon Elvebakken 
Jenter 14 år: Marte Bjerkreim Furnee 
Gutter 14 år: Tim Lindeijer 
Jenter 16 år: Emma Lindeijer 
Junior A: Martinius Elvebakken 
 
Klubbmestere (aldersbestemte klasser) 2015/16: 
- 12 år Herman Kjøsterud Erlingsen             Ingvild Leandersen 
- 13 år Marlon Elvebakken                           Oda Kjærvik Østenstad 
- 14 år Tim Lindeijer                             Marte Bjerkreim Furnée 
- 15 år Hans Olav Nøbben                  
- 16 år Simon Hilde                                       Emma Lindeijer 
- Senior  
- Veteran                                                       Karen Kremer 

 
 

 



Vedlegg 2: Stevnefunksjonærer i Asker Skøyteklubb 
 

Agdestein, Pål   Tidtaker, motivator 
Agdestein, Hege   Starterassistent 
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, lagleder 
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, lagleder 
Erlingsen, Sven-eskil  Skøyteutlån + -sliper, tidtaker 
Finsland, Webjørn  Tidtaker 
Finsland, Ingrid   Aktivitetsleder 
Fossum, Christian  El. tidtaker 
Furnee, Pieter Paul  El. tidtaker, dommer, aktivitetsleder, webmaster, lagleder, media 
Furnee, Inger Brit B.  Starterassistent, kafevakt 
Gabrielsen, Inger   Tidtaker, rundeanviser, revisor (reserve) 
Hasle, Per   Tidtaker, protokollfører (reserve) 
Hasle, Linda   Starterassistent (reserve) 
Hilde, Hans M.   Trener, banevakt, tidtaker, dommer,lagleder 
Høffgen, Christine  Tidtaker, rundeanviser 
Johansen, Harald N  Speaker (reserve) 
Korsnes, Per   Tidtaker (reserve) 
Kobro, Jens   Starterassistent, banevakt (reserve) 
Kravik, Torstein       Tidtaker, dommer(?), rundeanviser (reserve) 
Kremer, Karen   Tidtaker, protokollfører, aktivitetsleder, grafisk design, lagleder, trener I 
Kristensen, Øyvind  Tidtaker, stevnelege, lagleder, seremonier, pressekontakt/media 
Kristensen, Jonas   Starter (klubbløp) 
Krøyer, Ari   Tidtaker, banevakt, dommer, nasjonal starter, starterassistent teknikk 
Krøyer, Gard   Aktivitetsleder, starter (klubbløp), kamera/streaming 
Køpke, Morten   Int.starter, tidtaker, dommer 
Køpke, Tine   Trener, tidtaker, revisor, kamera/streaming, aktivitetsleder 
Laak, Jelle ter   Aktivitetsleder, Trener 
Langeland, Edmund  Sving-banedommer, banevakt (reserve) 
Langli, Lars   Tidtaker (reserve) 
Leandersen, Hege  Lagleder 
Lindeijer, Alex   Fotograf 
Løchting, Arne   Lagleder, kiosk/kafe, aktivitetsleder 
Mamen, Asgeir   Overdommer, trener, fysikaliske tester 
Marsteinstredet, Arnfinn  Trener, dommer, tidtaker, starter, stevneleder (reserve) 
Marsteinstredet, Odd A.  Speaker (reserve) 
Marsteintrædet, Anne L  Dommer, sekretariat (reserve) 
Milch, Marit   Tidtaker 
Morkemo, Svein-Erik  Aktivitetsleder, dugnad-general 
Nicotra, Pablo   Tidtaker, rundeanviser, trener (reserve) 
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 
Ruistuen, Helge   Tidtaker, banevakt, starter (reserve) 
Rønneberg, Leif   Banevakt, banedommer, revisor 
Singstad, An-Magritt  Tidtaker, kiosk/kafe (reserve) 
Strange, Terje   Svingdommer, tidtaker, kiosk/kafe 
Vinslid, Tor Arne  Tidtaker 
Wettre, Sigbjørn   Tidtaker, banedommer, rundeanviser 
Aagedal, Unni Marsteint.  Trener, sekretariat, tidtaker (reserve) 
Østenstad, Martin  Tidtaker 
 
Banevakter: Ditlef Christiansen, Lars Tvedt, Bjørn Bottolvs,  Hege D Agdestein, Terje 

Strange, Sven-Eskil Erlingsen, Erik Borchenius, Birgit Nordheim 
Kiosk/kafé: Kjell og Beate Hvesser, Hege D. Agdestein, Bente N. Kristensen, 

AnneKari Tajet, Guri Ruistuen, Lars Tvedt, Birgit Norheim, Oddny 
Østenstad, Laila Kaland, Berit Nossen, Betty Elvebakken, Berit Nøbben 

Kamera/streaming: Øyvind Aukner, Merethe Tvedt, Mattis Bergh, Dag-Erik Tvedt,  
 Jon Petter Bjerkreim Furnée, Heidi Ruistuen, Charlotte Kobro (reserve) 


