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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 2014/2015 
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. 
 
Årets høydepunkt var Jubileumsfest i september med god deltakelse fra både 
tidligere og dagens medlemmer. Ordfører og andre talere ga gode rammer rundt 
festen, som dagen etter ble fulgt opp med en aktivitetsdag på Risenga. Arnfinn 
hadde for anledningen skrevet jubileumsbok. 
 
Treningsforholdene på Risenga kunstisbane var bra denne sesongen, men isen 
kom sent i år til tross for kommunens vedtak om at isen legges årlig før 
1.november. Isen kom 19.november. Dette skyldes kombinasjon av tekniske 
problemer med værtype i november.  
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 15.3.15. 
 
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.  
 
Styret i Asker skøyteklubb arbeider aktivt og langsiktig for å forbedre 
treningsforholdene sommerstid. 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 finanseres av Stiftelse Nedre 
Bleiker Barnehus. 
I sommer og høst fikk vi bygget et tribuneanlegg, utført av elever fra Nesbru 
Videregående Skole (ledet av Kjell Hvesser). 
 
Styret arbeidet videre med planen om asfaltering av Risengabanen. Det er 
konstatert og bekreftet at Risenga grus ikke brukes så mye som fotball påstod, 
og erstatningsbaner for fotball er funnet. Men asfaltering av grusbanen er fortsatt 
på vent i ft kommunens hallprosjekt, som de mente kunne påvirke kunstisbanen. 
 



Mulighetsstudien for Askerhallen gjennom hele sesongen fått prioritert 
oppmerksomhet fra styret gjennom hall-komite med Hans Hilde, Øyvind 
Kristensen, Ståle Njåtun og Pieter Paul Furnée. Klubbens mål er å sikre at ny 
Askerhall ikke truer 'vår' kunstisbane som jo klubbens medlemmer har bygget på 
dugnad, og helst at kunstisbanen kommer under tak. Det er utarbeidet flere 
dokumenter og høringsuttalelser som er presentert for de andre isidrettsklubbene 
i Asker, Asker idrettsråd, kommunens banemannskap og sentrale politikere. 
Styret mener at det er realistisk mulighet at Risenga kunstisbane kommer under 
tak, og blir til et flerisisdretts-treningsanlegg. 
 
Asker skøyteklubb har en stabil trenerstab som i år fortsatt ble ledet av Ståle 
Njåtun. Styret ser det imidlertid som sin oppgave å utvide trenerstaben, slik at de 
individuelle løpere får bedre tilknytning til sin trener og sin treningsgruppe. 
Samtidig er det et mål å trene mest mulig samtidig.  
 
Klubben har generelt et meget godt tilbud til de aktive løperne. Dette går 
gjennom hele sesongen. Samtidig ser trenere og styret det klare behovet at 
treningsopplegget blir litt mer 'forpliktende' slik at løpergruppene blir mer 
sammen, noe som også er bra for treningsmiljøet. Oppsummering av årets 
sesong beskrives under pkt 5, sportsseksjonen. 
 
Økonomien i Asker skøyteklubb har vært fulgt nøye i 2014. 
Sponsor/reklameavtaler som i 2012 hadde kommet til ca 40% av klubbens 
omsetning ble dramatisk redusert i verdi til 20% av omsetningen i 2013, er nå 
ikke større enn litt over 10% av klubbens omsetning. Det er generelt mer 
vanskelig å få napp hos annonsører, og klubbens ledelse har ikke maktet å 
prioritere å følge opp nye mulige annonsører på samme måte som tidligere. 
Inntektsfallet er bremset av økt offentlig tilskudd, oppnådd gjennom innsendelse 
av mange søknader. 
Klubbens dugnader som er intektsbringende 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 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. Runderegistreringsutstyr myLaps og musikkanlegget fungerer bra. 
Taleanlegget (som er skilt fra musikken) har kun 'brukbar' nivå, men nivået bør 
heves. Klubbens mobile musikkanlegg fungerer kjempefint og benyttes ved 
mange anledninger.  
Klubbens tidtakersystem fungerer bra, og har blitt utvidet med moduler for 
Fellesstart (basert på transpondere). Men vår leverandør jobber med en 
oppdatering / omlegging som gir lettere brukergrensesnitt (slik at det er lettere å 
fordele oppgaver, og bli mindre sårbare på enkeltpersoners kompetanse) og en 
vesentlig bedre live-fremvisning på internett. Dette vil koste noe mer. 
 
Sikringsputene ble reparert, men bårrelås til keflarduk ble ikke forbedret godt 
nok. Dette er reklamert på, samtidig som kommune vurderer å skifte ut samtlige 
putene (avsatt midler på kommunal budsjett).  
 



Denne sesongen har Asker skøyteklubb ikke arrangert større Norges 
Mesterskap, men redusert aktivitetsnivå fra de allerstørste høyder. Allikevel ble 
det Risengaløp, NM fellesstart + lagtempo, uhøytidelig lagtempoløp, samt noen 
klubbløp / Allersiste indre og Skolemesterskap.  
 
Klubben har opparbeidet et meget godt rykte som en av de beste arrangørene av 
skøyteløp i landet, og dette kan komme til nytte ved senere anledninger, 
herunder arrangering av NM-uke. 
 
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 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 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:  
o Leder + nestleder + 4 styremedlemmer + og løpernes representant + vara 
o Revisorer 
o Valgkomité (leder + 2 medlemmer + vara) 
 

3. Tillitsvalgte  
 

Styret har hatt denne sammensetningen i perioden: 
 

Leder:     Pieter Paul Furnée 
Nestleder/Arrangement:   Øyvind Kristensen  
Styremedlem /Sportseksjonen:  Jelle ter Laak 
Styremedlem/Drift:   Svein-Erik Morkemo  
Styremedlem/Rekruttering:  Ingrid Finsland 
Styremedlem:    Betty Elvebakken (delvis) 
Styremedlem/Utøverrepr.:  Runar Krøyer 
Varamedlemmer:   Hans Hilde 
kasserer:    Henrik Hvesser 
Revisorer:    Tine Køpke og Leif Rønneberg 
Valgkomite:    Per Victor Nøbben og Birgit Nordheim + 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 



 
4. Møter/representasjon 
 

Det har vært avholdt 9 styremøter i løpet av sesongen.  
 
Hovedtrener Ståle Njåtun er medlem av NSF komite Toppidrett Hurtigløp. 
 
Leder Pieter Paul Furnée er medlem i NSF Anleggskomite. 
 
Asgeir Mamen ble i mars 2014 valgt som medlem i Asker Idrettsråd (opprykk fra 
vara). Pieter Paul Furnée er leder i valgkomite i Asker Idrettsråd (opprykk fra 
medlem).  
 
Tine Køpke er medlem hurtigløp i Oslo og Akershus Skøytekrets. Ari Börde 
Krøyer er medlem i valgkomite i Oslo og Akershus Skøytekrets.  
 
Pieter Paul Furnée er daglig leder i region Østviken, men her er det lite konkret 
aktivitet. 
 
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. 
 
Pieter Paul Furnée representerer klubben i samarbeidet Nedre Bleiker Nærmiljø 
(leder av Stiftelse Nedre Bleiker Barnehus). 
 
Øyvind Kristensen, Siw Njåtun, Ståle Njåtun og Pieter Paul Furnée deltok på 
ledermøte til NSF på Gardermoen, juni 2014. 
 
Pieter Paul Furnée representerte klubben på Oslo og Akershus Skøytekretsting, 
vår 2014 hvor han også fikk tildelt AOSKs hederspris. Øyvind Kristensen stilte på 
kretsens ledermøte i høst 2014. 
 
Øyvind Kristensen og Siw Njåtun representerte klubben på Asker Idrettsrådets 
årsmøte 2015. 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, 
sesongsdefinisjoner og standard for kvalitet ved drift av utendørs idrettsanlegg. 
 
Pieter Paul Furnée har stilt opp på befaring med Kommunal Rådet for personer 
med nedsatt funksjonsevne, på workshop 'idrettsglede til alle', og i dialogmøte 
med Kommunens komite for Teknikk, kultur og friluft (som ivaretar idrett). 
 
Ingrid Finsland og PieterPaul stilte på aktivitetsdag 'idrettsglede til alle' i 
Askerhallen. 

 
 



5. Sportsseksjonen 
Leder: Jelle ter Laak 

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

I år startet Gard Njåtun Krøyer som trener for juniorene sammen med Karen Kremer. 
Hovedtrener Ståle Njåtun har trent de eldre juniorene som gikk løp på nasjonalt nivå. 
Han har også gjennom hele perioden bistod Gard og Karen med råd. 
Torstein Børresen har tatt ansvar for rekrutt trening. 
 
Barmarkssesong 
Asker skøyteklubb har organisert og/eller tilrettelagt for flere samlinger i 
sommerhalvåret: 
• 5. juni – Trappeløp med 29 deltakere for ulike klubber og miljøer! Hele 

arrangement var en stor suksess. 
• Juni – 6 jentene fra Asker deltok i Jenteløftet på Bolærne  
• Juli – Sommersamling i Heerenveen sammen med Båstad. 7 deltakere fra Asker. 
• Sommeris Hamar (og sommerløpet 13.aug) Asker stilte med over 20 løpere. 

Første perser av sesongen blir fakta.  
• September-Oktober: flere langturer for de yngre løpere 
• Einar deltar i laget til Norsk Skøyteakademiet. Deltakelse innebærer mange 

samlinger med norske løpere fra flere landsdeler. Norsk Skøyteakademiet har 
mange sponsorer. 

• Anders flyttet fra Stavanger til Nederland, og deltar i international Development 
Team til iSkate. Dessverre blir han alvorlig overtrent, og får en ødelagt sesong. 

 
Løpssesong 
• Is sesongen startet med is i Holmen, Jar og Asker hallen. Der har vart en del 

fokus på kort bane, spesielt Einar, Martinius og Marlon har vart veldig aktive med 
suksess. 

• Ida Njåtun ble tatt ut på landslaget, deltok på World Cup-nivå, alle norske og 
internasjonale mesterskap 

• Ida satte 4 banerekorder i Stavanger på starten av sesongen. 
• Høstsamling i Berlin var en suksess med 7 deltakere fra Asker. 
• Løpssesongen startet med NC1 i Hamar. 8 deltakere fra Asker. 
• På grunn av været kom is veldig sent i Akershus og var flere løp avlyst. 
• Første løp for alle var i Geithus, i begynnelse av November. 
• 6. desember organiserte vi Risengaløp med 146 deltakere. 63 deltakere til 

fellesstart. 
• Einar og Martinius har deltat på flere kortbane stevne.  Med suksess. 
• 4 løpere fra Asker var uttatt til NM allround. Ida, Einar, Anders og Runar. Ida vant 

NM! 
• Ida tok Norsk lavlandsrekord på 1000 meter i Heerenveen. 
• Asker stilte med et stort lag til Odalsskøyta i Hamar. Flere perser og en veldig 

koselig dag. Jonas tok klubbrekord på 500 guter 15 år (39,06). Dette ble forbedret 
flere ganger senere i sesongen. 

• Einar deltok på EM kortbane i Dordrecht. 
• Hamarlekene i Hamar: 24 deltakere med flere fine pers. 
• EM: Ida tok sølv på 500 og 1500 og nr 6 i sammendrag. 
• 5 løpere var tatt ut for NM sprint: Einar, Henrik, Runar, Jonas og Vebjørn.  
• NM fellesstart og lagtempo ble et suksess. 



• Vebjørn og Jonas ble tatt ut for NM Jr Allround, men kunne dessverre ikke stille 
pga sykdom 

• 10 løpere fra Asker ble tatt ut for LM. Jonas, Vebjørn og Marte fikk medaljer. 
• Ida hadde et fint 1500 på VM enkelt distanser. Dessverre gikk de andre distanser 

litt mindre denne gangen. 
• Asker stilte med 21 løpere på Sandefjordløpet. Og igjen var Hamar inspirasjon til 

flere perser, for noen få var det første gang på Hamar! 3 klubbrekorder (Jonas og 
Marte). 

• 6. mars Klubbmesterskap, 44 deltakere.  
• 14 løpere deltok på KM på Valle Hovin. Asker tok med seg 10 medaljer hjem. 
• VM allround. Etter 4 knalløp blir Ida 3. i sammendrag. Hennes 1500 meter var ny 

norsk rekord og hun slo alle med flere sekunder! Dette er innledning av en ny 
epoke i Norsk skøyte historie. 

• Asker organiserte uhøytidelig lagtempo den 10. mars. Mange klubber fra området 
deltok.  

• Sesongen på Risenga avsluttet med Aller Siste Indre hvor foreldrene gikk 100, 
500 og fellestart 1000 meter.  

• NM Enkelt distanser i Stavanger: Ida vant de to distansene hun stilte til start. 
Anders fikk en endelig en opptur med god 5000m og fin 4.plass på 10.000m. 

 

Det har vært mange gode resultater spredt over hele sesongen. Mange løpere har 
hatt en veldig fin utvikling gjennom sesongen og dette er veldig bra at så mange 
deltok flere ganger gjennom sesongen.  
 
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. Asker 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. 
 
Trening/trenere 
Ståle Njåtun er klubbens hovedtrener og han har ansvaret for juniorløpere som  
konkurrere på nasjonalt nivå, samt klubbens oppfølging av seniorløpere i 
forbundsgrupper. 
Gard Njåtun Krøyer og Karen Kremer har delt ansvar for 11-16-årige løpere gjennom 
skøytesesongen med råd fra Ståle. 
Gisle Elvebakken har tatt kortbane ansvar og som flere foreldre hjulpet til med 
svingtrening og annet på Risenga ved å ta individuelt oppfølging av utvalgte løpere. 
Karen Kremer har vært ansvarlig for løperne opp til 14 år i barmarksesongen 
med treninger på Risenga. 
Torstein Boressen har tatt ansvar for rekrutt trening og trening i Askerhallen. 
 
Det har vært stor aktivitet med ofte mer enn 40 hurtigløpere på isen, vi har fått en del 
nye rekrutter i år (5-10). 
 



Viktig for neste sesong er å sørge for at vi har nok trenere for de ulike gruppene. Hvis 
trenere ikke får nok tid med hvert enkelt individ er det let at de mister motivasjon; vi 
bør passe på aldersgruppe 12-16 år. De trenger mest oppfølging og oppmuntring av 
trenere og lagledere, og denne gruppen er egentlig for stor for trenersteamet.  
 
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 og der. 
Slikt får klubben noe bedre skøyter enn man ellers hadde tatt seg råd til. 
Ansvaret for utleie av skøyter (ofte inklusive sliping av skøytene!) har vært tatt av 
Sven-Eskil Ellingsen. 
Klubben har også skaffet 40 par såkalte 'svenske' skøyter. Disse kan festes under 
langrennsstøvler. Bruk av disse har ikke kommet særlig i gang i vinter. Dette må 
annonseres og gis publisitet kommende vinter. 
 
Bestemannspremier 2013/14 (delt ut på klubbkveld april 2014): 
Rekruttpremier ble avskaffet med grunnlag i barneidrettsbestemmelser og ble 
erstattet med milepels-diplom som ble utdelt fortløpende på noen torsdagskvelder. 
- Premie for mest fremgang jenter: Hedvig Hilde (12 år) 
- Premie for beste prestasjon jenter: Marte Bjerkreim Furnée 
- Premie for mest fremgang gutter: Hans Olav Nøbben (GJC) 
- Premie for beste prestasjon gutter: Runar Njåtun Krøyer (GA2) 
 
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.  
Runar (første års senior) har trent ofte med landslagsløpere når de hadde 
basetrening i Oslo, og var med på flere samlinger med forbundsgrupper/landslaget. 
Jonas representerte Norge i landskamper. 
Klubben har betalt Ida's, Jonas og Runars utlegg og egenandeler som NSF har 
viderefakturert gjennom toppidrettsbudsjett. 
 
Toppidrettsbudsjett 
Klubben har i år gjennom toppidrettsbudsjett støttet Ida, Einar, Henrik, Runar, 
Vebjørn, Jonas og Anders  
 
Kortbane - shorttrack 
Asker har for 5.år på rad arrangert kortbane-trening i Holmenhallen - OSKs 
deltakelse var mindre i år (OSK satset på Jar-hallen, men dette samarbeidet ble ikke 
videreført ser det ut som).  
Putene står i treningsperiode lagret i en kontainer - litt upraktisk, men disse kan ikke 
lagres i hallen pga brannkrav. Med felles innsats før og etter trening kommer putene 
på plass.  
NSF har gitt klubben støtte til innkjøp av nye puter. Dette øker brukervennlighet (nye 
lette puter), og gir oss bedre kontroll selv på putene.  
 
Kortbane anses å være et fin tilskudd på treninger til hurtigløp. På Risenga markerer 
kommune også en kortbane (111m).  



Enkele Asker-løpere fremhevet under sesongen kortbane som egen aktivitet: Einar 
Martinius Marlon og Gisle deltok i vinter i flere nasjonale og internasjonale stevner. 
Martinius vant Staubo-pokal i Trondheim, og Einar deltok i EM i Dordrecht.  
 
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. 
 
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. 
 
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 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 Jenteløft samling, på issamling i 
Heerenveen og Skøytecamp-samling i sommer, samt samling i Berlin i høstferien. 
 
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 og kioskvakter. 
 
Takk til trenere og løpere for en flott sesong! 

 
 
 

6. Rekruttering 
Leder: Ingrid Finsland 

  

Det har i løpet av sesongen blitt gjennomført følgende rekrutteringstiltak: 
  

• Stand i Asker sentrum under ”Asker-dagene” i september - delte ut flyers om 
klubben, demonstrert trening med sklibrett og vist frem skøyter og annet 
utstyr. 

• Arrangerte ”Rekruttis” i Holmenhallen  i september – en mulighet tidlig i 
sesongen for skøyteinteresserte barn til å komme uten forhåndspåmelding, 
låne lengdeløpskøyter og prøve seg på isen med instruksjon. Annonse i 
Budstikka på forhånd. Begrenset oppmøte, muligens fordi det var for tidlig på 



høsten. Det var planlagt Rekruttis også i slutten av oktober, men det lot seg 
ikke gjennomføre pga mangel på istid i Askerhallen. 

• Annonsert i Budstikka i forkant av at treningene på is startet opp. 
• Arrangert ulike aktiviteter på dagtid med instruktører fra Nederland:  

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

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

• Arrangert Skøytesportens dag på Risenga i desember - et tilbud til alle om å 
prøve seg på ulike hurtigløpsøvelser, med hjelp av instruktører fra Nederland. 

• Arrangert skøyteaktivitet (ifm torsdagstrening) for Vollen Montersorriskole. 
• Kjøpt inn skøyter til å bruke sammen med skistøvler for utleie fra kiosken på 

søndager. 
  

Det har begynt ca 10 nye rekrutter i klubben sesongen 2014/15. 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 
Torstein Børresen. Det har vært høy aktivitet i denne gruppen med ca 12-15 barn 
hver gang. 
 
Det ble kjøpt inn T-shirts som kan deles ut til rekrutter, og ved andre anledninger. I 
tillegg ble det kjøpt inn nytt treningsutstyr (jakker og bukser). 
  
Erfaringen viser at verving av nye medlemmer først og fremst skjer via venner og 
familie.  
   
  

7. Arrangement 
Leder: Øyvind Kristensen 

 
Årets arrangementer: 
05.06.2014  XL-trappeløp    29 deltagere 
20.09.2014  50-års jubileumsfest   90 deltagere/gjester 
21.09.2014  50-års jubileum aktivitetsdag  ca 50 deltagere 
06.12.2014  Risengaløpet    146 deltagere 
07.12.2013  Skøytesportens dag   ca 250 deltagende publikum  
        på isen 
24.12.2013  Nisseluemila    65 deltagere – ny rekord 
22.01.2015  Uoffisielt NM fellesstart  
   og lagtempo    Få deltagere, bra arrangement,  
        god læring 
26.02.2015  Klubbmesterskap   44 deltagere 
05.03.2015  Skolemesterskap   ca 600 deltagende skolebarn 
10.03.2014  Lagtempostevne og samtidig  
   feiring av Idas bragd i Calgary ca 100 aktive på isen 
12.03.2014  Aller siste Indre   ca 30 foreldre 
   
 
XL-trappeløp 
Trappeløpet ble arrangert for 4. år på rad. Det er et løp opp den berømte trimtrappen 
med sine 135 trappetrinn. Årets trappeløp ble rammet av ganske dårlig vær med regn 
og vind. Dermed noe færre deltagere enn tidligere år. Men flott innsats av de som 



deltok og funksjonærene som sørget for god gjennomføring. Vinnertiden ble på 16,1 
sek. For andre året på rad ble løpet vunnet av langrennsløper Vegard Gundersen fra 
Asker skiklubb. Trapperekorden på 15,75 sek tilhørende Henrik Hvesser står dermed 
fortsatt. 
 
50-årsjubileum – festmiddag lørdag og aktivitetsdag søndag 
Klubbens 50-årsjubileum ble markert høytidelig med festmiddag på Vettre hotell 
lørdag 20. september. Det var 90 glade gjester tilstede. Mange tidligere 
løpere/aktive/foreldre og andre assosierte medlemmer hadde meldt seg på. Det var 
også invitert æresgjester som var tilstede. Det var gjort et strålende arbeid på 
forhånd av festkomiteen med Arnfinn Marsteinstredet, Siw Njåtun, Unni Christiansen 
og Pieter Paul Furnée. Under festmiddagen ble klubbens historie både eldre og 
nyere presentert. Det var hilsningstaler. Det ble utnevnt to nye æresmedlemmer i 
klubben. Ståle Njåtun og Pieter Paul Furnée. 
Dagen etter festmiddagen var det aktivitetsdag på Risenga for alle som ønsket å 
være med. Dette var iscenesatt av Tine Køpke med bistand av Siw med masse 
morsomme aktiviteter for både store og små. Etterpå var det mat og kaker i 
klubbhuset.  
Jubileumshelgen markerte klubbens 50 år på en strålende måte. Takk til 
arrangementskomiteen. 
 
Risengaløpet 
Risengaløpet er fortsatt vår store massemønstring for yngre løpere. Deltagelsen har 
ligget på omtrent samme antall de siste årene, men en økning i år på 12 % var 
hyggelig. Vi har de siste årene 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, men i tillegg fellesstart. Hele 63 deltagere var med på fellestart! Det er liten 
tvil om at fellesstart er populært for mange av løperne i ulike aldre. På skøyteting og i 
andre sammenhenger der det snakkes om tiltak for å øke rekruttering blir fellesstart 
for de yngre løperne nevnt som et fornuftig tiltak. Vi er glade for å ha dette med i vårt 
arrangement og vi ser tydelig at dette fenger.  
 
Skøytesportens dag 
Dette er en åpen dag der vi lager skøyteaktivitet for de som er på Risenga kunstis 
den valgte dagen. I rå hadde vi valgt dagen etter Risengaløpet. Vi hadde også i år 
idrettskolestudenter fra Nederland som arrangerte 11-byersløp, Fellesstart 400m og 
100m individuell start. Stor stemning på isen og kjærkomment innslag ifølge mange 
tilstedeværende. 
Vi hadde også høytidelig åpning av vår nye tribune bygget av elever på Nesbru vgs. 
Varaordfører Per Anders Owren kom og holdt en fin tale. En del av elevene hadde 
kommet i anledning innvielsen. 
 
Nisseluemila 
Årets nisseluemil gikk i strålende solskinn. 
Det var ny rekord i antall startende 
«nisser». Årets mest sosiale skøyteløp er 
vårt hedersarrangement og en svært 
hyggelig tradisjon. For enkelte er det også 
en uhøytidelig kamp om seieren. 
Melkesyrenivået til vinneren Henrik 
Hvesser har vel knapt vært høyere noen 
gang etter 2 runders sluttspurt!  
 
 



Uoffisielt NM fellesstart og lagtempo 
I år forsøkte vi å gjøre noe mer formelt ut av et stevne for fellestart og lagtempo. Vi 
hadde kontaktet NSF og ytret ønske om å arrangere et NM i både fellestart og 
lagtetempo. Dette hadde ikke NSF noe imot, men det var ikke anledning til å kalle 
dette et offisielt NM. Det betydde at NSF ikke hadde noen føringer for hvordan 
stevnet skulle gjennomføres. Det ble heller ikke stimulert på noe som helst vis. Vi 
hadde diskutert mye om hvilken dag og dato som skulle velges. Vi forsøkte oss på et 
kveldsstevne en torsdag kveld i forkant av NM sprint. Det viste seg å være en dag få 
ønsket å delta i fellesstart/lagtempo. Vår ide var at dette kunne samle NM 
arrangementene til samme uken.  
Ut fra den svært fåtallige deltagelsen så vil man måtte prioritere å finne et annet 
tidspunkt for dette stevnet senere. Den i Norge av eliteløperne som satser mest på 
fellesstart, Tormod Bjørnetun Haugen, kom og deltok med stor seriøsitet. Han ønsket 
å vise overfor NSF at det er løpere som ønsker å spesialisere seg på fellesstart. 
Selve arrangementet ble hyggelig og vi lærte at vi kunne arrangere også dette 
stevnet på en god og effektiv måte. MyLaps-systemet fungerte godt for tidtaking. 
 
Skolemesterskap 
600 deltagende barn fra Askerskolene. Det var strålende vær. I år hadde vi fått til et 
samarbeide med avgangsklassen på idrettsfag på Asker vgs. De hadde planlagt i 
samarbeide med lærerene ved Bondi skole. Det ble en veldig vellykket dag og et fint 
arrangement. Noe problemer med tidtakingsreglene førte til noen spm rundt hvem 
som vant etc i de eldste klassene. Det var noe å lære av til senere skolemesterskap. 
Ferske funksjonærer trenger tydelig instruksjon vedr hvordan man tar tid og kårer rett 
vinner. 
 
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. 
 
Lagtempostevne og fering av Idas rekordløp i Calgary – kake og løpet projisert 
på klubbhusets vegg 
Klubben inviterte hele skøytenorge til nok et uhøytidlig lagtempostevne 10. mars. 
Dette klaffet med at vi helgen før hadde sett Ida vinne 1500 meter i Calgary på det 
som kanskje er tidenes sterkeste løp. Årsbeste i verden og sammenlagt 
bronsemedalje. Dette valgte vi å feire samtidig med at vi arrangerte vårt 
lagtempostevne. Kunstisen på Risenga var eneste utendørsbane med is i hele sør-
Norge den uken og det kom over 100 aktive løpere som var på banen samtidig. 
Mange av disse deltok i lagtempostevnet, mens noen valgte å trene hos oss. Etter 
hvert kom Ida til banen med TV2 på slep. Det ble gode tv-bilder av et Risenga fylt til 
randen av skøyteløpere fra hele østlandet. Til slutt hadde vi kakefest med visning av 
Idas løp via projektor utendørs på klubbhusveggen. Det ble en stemningsfull feiring 
med hilsningstale fra Pieter Paul og takketale fra Ida selv. 
 
Aller siste indre 
Siste dag med is arrangerte klubbens juniorer og rekrutter stevne for de voksne nok 
en gang. I år var det gode isforhold og det ble mange flotte dueller for ivrige foreldre. 
Stor takk til alle barne/ungdommene i klubbenfor å ta seg av alle deler av 
arrangementet. Det eneste de ikke valgte å ha var overdommere. Men starter, 
tidtakere, banemannskaper, speakere og til og med trener/inspirator på 
vekslingssiden hadde de. 
 



Oppsummering 
Alle klubbens arrangementer har gått etter planen. Vi har hatt suksess med våre 
viktigste stevner. Det er gode tilbakemeldinger fra deltagere og publikum. Våre forsøk 
på å finne nye stevnetyper virker å gi god gjenklang blant mange i skøytefamilien.  
 
 

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.  
 
Adminstrasjonen og organiseringen med utleie ivaretas av Mary og Arnfinn 
Marsteinstredet på vegne av skøyteklubben. 
 
Klubben har en avtale med Asker Kommune vedrørende vakthold og banesikring i 
forbindelse med hurtigløpstrening på tirsdager og torsdager. Tre banevakter har vært 
tilstede før og under hver trening. Oppgavene til disse tre er å sette opp kjegler for å 
avgrense banen for trening. Sikre og begrense tilgangen til banen med tau. Rettlede 
og veilede andre brukere av banen for å hindre uhell. 
 
Klubben har også kioskvakter som sørger for beverting i klubbhuset etter trening på 
torsdager. I tillegg holdes kiosken åpen hver søndag i sesongen som et tilbud til 
publikum som er på Risenga. Kiosken holder også åpent i dagen før jul og i romjulen 
samt vinterferien for å tilby publikum noe å drikke og spise også disse dagene. 
Vaktliste ble sendt ut på høsten. Listen over hvem som til enhver tid har bane- og 
kioskvakt har vært tilgjengelig på klubbens nettsider. Det har vært en del endringer 
på opprinnelig oppsatt liste og det fungerte fint at man selv forsøker å få til interne 
bytter om endringer er behøvelig. 
 
Dugnad ble arrangert i mai og november ifbm rydding og oppsett av sikringsputer. 
Sesongens dugnadsoppgaver har ikke vært så mange etter at det ble gjort mye i fjor. 
Endel småting ble dog gjort. Bytte av noe utslitt el materiell, fiksing av dimmere til 
taklys og boning av gulvet i hele 2ndre etasje ble gjort i forkant av sesongen.  
Med flott innsats fra klubbens foreldre og støttespillere fikk de viktigste oppgave 
gjennomført også i år. 
 
I tillegg til vanlig rydding, kasting og vasking av klubbhuset, inspeksjon av utstyr og 
XL-trapp samt skøytesliping - fikk vi også gjort følgende: 

• Pakking og klargjøring av sikringsputer  
• Oppsett av sikringsputer og reklameseil før sesongstart 
• Byttet ut sykler til utøverne 
• Montere hyller for ny innkjøpte 'svenske' skøyter 
• Montere ledning for myLaps system 
• Etablere ny overvannskum foran klubbhuset med lokal ny asfaltering 

(kommune) 
• Elever fra byggfag ved Nesbru satte opp tribune 

 
Styret takker velvillige dugnadsdeltagere for flott innsats denne sesongen.  
 
Dugnadsinnsatsen har vært et uvurderlig bidrag til klubbens drift og til stor hjelp for å 
best mulig legge til rette for våre utøvere. 
 
 



Vedlegg 1: Idrettsprestasjoner 2013/2014 
 
Norsk rekord: 
1500 m.   1.52.71 - Ida Njåtun - 6.3.2015 - Calgary  
  (sesongbeste i verden) 
 
sammenlagt poeng liten firkant : 
  159,795 - Ida Njåtun - 5+6.3.2015 - Calgary 
 
Uoff.Norsk rekord: 
1000 m. 1.15.07 - Ida Njåtun - 25.2.2015 - Calgary  
  (3.beste sesongstid i verden) 
 

Liste medaljer (inter)nasjonale stevner Asker løpere: 
NM enkeltdistanser (Sørmark Arena - Stavanger – 13 – 15 mars 2015): 
1000 m, Gull: Ida Njåtun (1.17,65) 
1500 m. Gull: Ida Njåtun (1.59,43) 
 
VM Allround (Calgary, Canada, 7-8 mars 2015) 
1500 m. Gull: Ida Njåtun (1:52,71) 
Sammenlagt Bronse: Ida Njåtun (159,795) 
 
EM Allround (Tsjelbinski, Rusland, 10-11 januar 2015) 
500 m, sølv: Ida Njåtun (39,66) 
1500 m, sølv: Ida Njåtun (1:58,09) 
 
NM allround (Arendal 20+21 desember 2014): 
500 m. Sølv: Ida Njåtun (40,92) 
1500 m. Gull: Ida Njåtun (2:06,18) 
3000 m. Gull: Ida Njåtun (4:18,45) 
5000 m. Sølv: Ida Njåtun (8:02,79) 
Sammenlagt Gull: Ida Njåtun (174,334) 
 
LM 13 år jenter: 
1500 m. Bronse: Marte Bjerkreim Furnee (2:24,18) 
 
LM 15år gutter: 
500 m. Gull: Jonas Nordhøy Kristensen (38,53) 
1000 m. Gull: Jonas Nordhøy Kristensen (1:18,12) 
1500 m. Gull: Jonas Nordhøy Kristensen (1:58,33) 
3000 m. Sølv: Jonas Nordhøy Kristensen (4:17,80) 
 
LM 16 år gutter: 
500 m. Bronse: Vebjørn Njåtun Krøyer (39,89) 
 
Klubbmestere (aldersbestemte klasser) 2014/15: 
- 12 år Marlon Elvebakken  Oda Kjærvik Østenstad 
- 13 år Tim Lindeijer   Marte Bjerkreim Furnée 
- 14 år Hans Olav Nøbben 
- 15 år Simon Hilde   Emma Lindeijer 
- 16 år Vebjørn Njåtun Krøyer 
- Senior Gard Njåtun Krøyer 
- Veteran Pål Agdestein 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) 


