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1. Sammendrag 
 

På grunn av NIFs nye regler for årsmøter, gjelder årsberetningen i år ikke et skøyteår fra 
april til og med mars, men følger regnskapsåret. Styret mener selv at NIFs krav i en viss grad 
‘amputerer’ årsberetningens funksjon som sesongevaluering av klubbens drift. 
 
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 og beholde et miljø hvor det skal være gøy å gå på skøyter, 
uansett ambisjonsnivå og alder. Styret har for sesongen 2016/2017 forsøkt å videreføre et 
høyt aktivitetsnivå på alle plan for å sikre rekruttering, skape begeistring for skøytesporten, 
samt å opprettholde et tilbud av høy kvalitet 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 arrangert flere løp og arrangementer – se eget kapittel.  
 
Særskilt fremheves ISU-SAB shorttrack-stevne i Askerhallen. Stevnet satte Asker på kartet 
for shorttrack, og minnet Asker Kommune og andre klubber i Asker om at kortbane faktisk 
også skal ha sin plass for både treningstid og arrangement. Da det var første gang vi 
arrangerte et slik løp, med så mange internasjonale tilreisende, og så mye ny logistikk, var 
gjennomføring av stevnet meget krevende. Det var derfor flott at stevnet ble en suksess og 
at klubben fikk skryt for gjennomføringen. 
 
Klubben fikk også skryt for ideen óg gjennomføring av kombinert Norges Cup – Risengaløp, 
som viser at topp og bredde kan gå sammen og kan inspirere hverandre. Stevnet ble 
komplett og profesjonelt gjennomført med både fellesstart, streaming og storskjerm! 
 
Det har fortsatt vært en del fokus på de lokalt materielle forhold, som igjen har medført en 
del dugnadsinnsats fra mange. Se eget kapittel. 
 
Sportslig sett har sesongen vært bra: mange løpere på isen, fin organisering med nye og 
gode trenere, oppmerksomhet på 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 banen åpnet som 
planlagt 1.november. Det var en snøfattig vinter, og kommune har nok hatt en lett oppgave i 
forhold til andre år å drifte banen.  
Klubben har en god kommunikasjon med kommunens banemannskap som selv 
vedlikeholder banen. Med to vanningsmaskiner var det banen gjennom jevnt vedlikehold 
stort sett gode forhold gjennom hele sesongen inntil siste treningsdag 14.3.16. 
 
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, og heller oppfordre alle til å bli med 
på våre treninger. 
 



Mulighetsstudien for Askerhallen samt disposisjonsplan for Risengaområdet, har gjennom 
hele sesongen fått en del oppmerksomhet fra styret gjennom hall-komite med Hans Hilde, 
Øyvind Kristensen, Ståle Njåtun og Pieter Paul Furnée. Det ble gjennomført et godt møte 
med idrettsrådet for å presentere vår egen Folkehall (prioritert av AIR), som ikke truer den 
nye Matcharena for ishockey som kommune selv mener er riktig prioritering av felleskapets 
midler (320 mill for 1 ekstra ishockeyflate). Det jobbes med finansieringsmodeller, samt 
avklaringer med KUD for spillemidler. 
Det er ingen tvil om at Folkehall er mye billigere enn Matcharena, og vil generere mer 
(folkehelsebringende) aktivitet. Gode referanse prosjekter er ny Velodrom i Asker, samt 
ny kunstishall i Kristiansund. 
 
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 kommunen 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. Litt over 10% av klubbens 
omsetning kommer fra slike avtaler og har ligget rundt 10%-15% de siste årene (et godt 
stykke unna nivået til toppåret 2012 - 40%). Ellers får klubben inntekter gjennom 
søknader om offentlig 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 flere andre i vår 
kommune, er det hyggelig å konstatere vi i mange sammenhenger har en meget markert 
posisjon i kommunen: i idrettsrådet, det politiske miljøet og i administrasjonen. 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 (inntil sommer 2016) 
Styremedlem/Drift:   Svein-Erik Morkemo  
Styremedlem/Rekruttering:  Marit Milch  
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) 
Repr. 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.  
 
Trener-koordinator Ståle Njåtun er styremedlem i NSF hovedstyre. 
 
Leder Pieter Paul Furnée er medlem i NSF Anleggskomite. 
 
Pieter Paul Furnée representerte klubben på ledermøte til NSF på Gardermoen, mai 
2016. 
 
Pieter Paul Furnée representerte klubben på Akershus og Oslo Skøytekretsting, vår 
2016, og Ingrid Finsland stilte på kretsens koordineringsmøte i høst 2016. 
 
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 flere møter med ordfører, politikere, isidrettsklubbene 
og idrettsråd. 
 



Pieter Paul Furnée og Marit Milch representerte klubben på Asker Idrettsrådets årsmøte 
2016. Marit Milch, Ingrid Finsland og Leif Rønneberg representerte klubben på Asker 
Idrettsrådets Høstseminar på Thon Vettre hotell. Pieter Paul Furnée representerte 
klubben i flere særmøter med idrettsrådet knyttet til istidfordeling (Askermodellen) og 
drift av Risenga kunstisbane. 
 
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 Furnée fulgte opp videreføring av initiativ til Gutteløftet som ble gjennomført i 
Bjugn i 2016 og er kasserer for Gutteløftet. Tilbudet videreføres i 2017. 

 
5. Sportsseksjonen 
Leder: Jelle ter Laak (inntil sommer 2016) 

 
Klubben har stilt med store lag på de ulike nasjonale konkurranse fra oktober. 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. 
 
Barmarksesongen 
Asker skøyteklubb har organisert og/eller tilrettelagt for flere samlinger i 
sommerhalvåret: 
• Det har vært et omfattende tilbud for løpere i alle nivåer. 
• Ida er på forbundsgruppe Allround Elite og landslaget. 
• Runar og Anders er på ISU/STP-laget og i NSF Region Innlandet. Anders er også del av 

Team NTNU 
• Jonas har trent med Aktiv Elite. 
• Einar har trent i Calgary med fokus på Kortbane. 
• Det vises for øvrig til rapporter på klubbens nettside. Print-out skal legges til 

årsrapporten. 
 
Løpssesong 
• Løpssesongen har vært trøblete for Ida, Anders, Runar og Jonas, med sykdom og feil-

/overtrening. 
• Juniorløpere viser mange gode resultater og fremgang - spredt over hele sesongen, samt 

uttak for representasjonsoppgaver. 
• Mange rekrutter, 10-åringer og ungdommer viser god iver, glede og innsats. 
• Det vises til rapporter på klubbens nettside. Print-out skal legges til årsrapporten. 
 
Det er veldig hyggelig og viktig at løperne er positive og gir hverandre oppmuntring. 
Klubbens løpere må stå frem som et positivt lag og representerer klubben på en bra måte. 
Det hyggelige miljøet og samhold blant løpere, trenere og foreldre vil bidra sterkt til at løpere 
lykkes i mange løp! 
 
For oversikt over plasseringer av Asker løpere i viktige stevner og personlige rekorder se 
klubbens nettside www.skoyteklubb.no, og speedskatingresults.com. 
 



Trening/trenere 
Det ble noen justeringer i trenerteamet:  
Ståle Njåtun er koordinator for trenere, og følger opp klubbens eldre juniorer/seniorer som 
deltar i andre teams/lag.  
 
Martin Pedersen startet som assistenttrener og følger i team med Marius Berg klubbens 
juniorløpere. Siri Moseng Reiersen ble med i teamet med Torstein Børresen for å trene de 
yngre juniorer + 10-11 åringer. Karen Kremer har vært ansvarlig for rekruttene, med støtte av 
Pål Agdestein. Gisle Elvebakken har hatt ansvaret for kortbaneseksjonen, og deltok i 
trenerpool mens Marius hadde permisjon. 
 
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 2015/16 (delt ut på klubbkveld april 2016): 
- Premie for mest fremgang jenter: Aurora Milch Vinslid 
- Premie for beste prestasjon jenter: Marte Bjerkreim Furnée 
- Premie for mest fremgang gutter: Tim Lindeijer 
- Premie for beste prestasjon gutter: Jonas Nordhøy Kristensen 
- Arnfinns pokal (flest PR): Simon Hilde 
 
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 betaler også løpernes deltakelse i landskamper. 
 
Toppidrettsbudsjett 
Klubben har i 2016 gjennom toppidrettsbudsjett støttet Ida, Einar, Runar, Jonas,  
Martinius, Anders, Marte og Emma. 
 
Langløp 
Langløp har vært avholdt både tirsdager og torsdag på Risenga i fra sesongstart november 
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 en 150 km i sesongen, som er Norges Skøyteforbund sitt krav til 
gullmerke langløp. 
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 i høst 2016 hatt istid i Holmen Ishall, hvor våre beskyttelsesmatter er lagret. 
Klubben har en del skøyter til utlån, for å gi et lav-terskeltilbud. Flere løpere har deltatt på 
treningssamlinger og konkurranser – se klubbens nettside. Bemerkelsesverdig er at en 
meget ivrig gruppe fra Oppegård IL som skal delta på Special Olympics har stilt så å si på 
alle treninger, og det har fungert godt å integrere tilrettelagt trening med vanlig trening 
samme sted på samme bane. 
 
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, noe som vi med My-Laps også 
kan tilby. Et forsøk i år med egen treningstid har heller ikke ‘slått an’. 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 – se klubbens nettside. 
 
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 Jenteløftet og Gutteløftet. Det var i år ingen Skøytecamp i 
Vikingskipet i august fordi Vikingskipet ble ombygget. 
 
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 fikse løpende små-oppgaver på klubbhuset. 
 
Takk til trenere og løpere for en flott sesong! 
 

 



 

6. Rekruttering 
Leder: Marit Milch 

 
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. 

• 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. 

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

• Ny annonse i januar for å få flere rekrutter. 
• Arrangert skolemesterskap (se nærmere under punktet om arrangementer). 
• Lånt ut iskjelke til gym og SFO ved Bondi skole. 
• Leif har stilt opp for gruppe Aktiv på Dagtid ifm leie av skøyter og kurs 

 
Det har begynt 11 nye skøyteløpere i klubben sesongen 2016/17.  
 
I høst var det godt oppmøte på søndagstreningene i Askerhallen, som ble ledet av Pål 
Agdestein. Rekrutteringsansvarlige Marit eller Ingrid var tilstede hver søndag for å bistå med 
skøyteutleie, gi informasjon om klubben, notere opplysninger om medlemmene ol. Tre av 
rekruttene som begynte på søndagstreningene ble ikke med videre i sesongen.  
Flere av de nye er i alderen 5-7 år. Mange av fjorårets rekrutter kom tilbake og ble med på 
skøytekurs og klubbens arrangementer. 
 
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. 
Erfaringen denne sesongen er at vi hovedsakelig har rekruttert relativt små barn (under 
skolealder). Dette vanskeliggjør treningstilbudet, da rekruttene er på svært ulikt nivå.  
Da flere av de nye rekruttene er engelskspråklige, har også språkproblemer vanskeliggjort 
tilbudet.  
 
Det var i år rekordhøy deltagelse på skøytekurs i gymtimene/SFO (1500 barn!!). Som 
tidligere år setter kommunen, barna og skolene stor pris på tilbudet. Det virker likevel i liten 
grad å bidra til direkte rekruttering til klubben.  
 
Da dette har vært en snøfattig vinter, er det oppsiktsvekkende at vi ikke har rekruttert flere 
barn og unge til klubben. Klubben vil til neste sesong legge de siste søndagstreningene på 
Risenga, for å få med seg de som allerede har begynt på rekrutt-tilbudet i Askerhallen. 
Klubben vil til neste sesong også satse på flere klubbløp, for å synliggjøre sporten. Det 
vurderes også om å innføre tvang til å bruke hurtigløpsskøyter på skøytekurs, og flytte 
Skolemesterskap slik at den heller blir avslutning av skøytekurs-periode. Hvis i tillegg indre 
bane stenges for annen aktivitet under klubbens trening vil kanskje flere ta oppfordringen til å 
bli med på trening mer alvorlig. Klubben må da stille med skøyter og aktivitesledere. 



 
7. Arrangement 
Leder: Ingrid Finsland 

 
Årets arrangementer: 
 
16-17.04.2016 Asker Open kortbaneløp Holmenhallen (ca. 50 deltagere) 
 
21.04.16  Klubbkveld 
 
31.05.2016   XL-trappeløp (43 deltagere) 
 
10.09.2016  Ekstraordinært trappeløp i anledning NBBHs 50 års jubileum 
 
02.10.2016  Fellessamling med Båstad skøyteklubb (yngre løpere) 
 
04-06.11.2016 ISU Star Class Short Track (123 deltagere) 
 
03-04.12.2016  NC4 + Risengaløpet (148 deltagere, hvorav 53 i NC) + Folkeløpet 
 
22.12.2016  Årets mørkeste (ca. 15 deltagere) 
 
24.12.2016  Nisseluemila (ca. 100 deltagere) 
 
(Klubbløp, Klubbmesterskap, Skolemesterskap og Aller siste indre arrangert vinter 2017 
rapporteres i neste årsberetning) 
 
Asker Open Short Track 
Dette var første gang klubben arrangerte kortbaneløp. Løpet ble arrangert over to dager i 
Holmenhallen og samlet løpere fra rekrutt til seniorklasse fra østlandsområdet, Trondheim og 
Sverige. Arrangementsmessig fungerte det fint, mye takket være gode støttespillere fra 
Trondheim Kortbaneklubb (som stilte med både folk og utsyr) og Oslo Skøiteklubb. 
 
XL-trappeløp 
Årets løp opp den berømte trimtrappen med sine 135 trappetrinn gikk av stabelen i fint vær 
med mange deltagere. Martinius Elvebakken gikk av med seieren (16,3 sek,), men Henrik 
Hvessers trapperekord fra 2011 (15,75) står fortsatt. Tradisjonen tro serverte Stiftelsen 
Nedre Bleiker Barnehus boller og saft til de fremmøtte.  
 
Ekstraordinært trappeløp – Nedre Bleiker Barnehus 50 års jubileum 
I september markert stiftelsen Nedre Bleiker Barnehus sitt 50 års jubileum. NBBH er en viktig 
samarbeidspartner for klubben og det var hyggelig å kunne bidra til markeringen med et 
ekstraordinært trappeløp denne dagen. Med på både fest og trappeløp var mange lokale 
familier som har eller har hatt barn i barnehagen, representanter styre og stell og Bondi og 
Vettre Skolekorps som sto for den musikalske underholdningen. 
 
ISU Star Class Short track 
Dette er internasjonalt kortbaneløp over tre dager som klubben ble forespurt av ISU om å 
påta seg å arrangere. Det var første gang et slik arrangement gikk av stabelen i Norge. 
Klubben vurderte at å takke ja til å arrangere et slikt løp ville bidra til å sette både Norge, 
Asker og klubben på kartet og dermed skape positiv oppmerksomhet for skøytemiljøet. Det 
viste seg imidlertid å bli er krevende arrangement, av ulike grunner. I forkant manglet det på 
nødvendig informasjon fra ISU/Star Class, noe som gjorde det vanskelig å planlegge både 
bemanning, innhenting av sponsorer, tilrettelegging av arenaen i Askerhallen mv. I tillegg er 
det alltid en utfordring å bemanne alle funksjoner når løpet foregår på alminnelig arbeidsdag. 
Da arrangementet vel var i gang, erfarte arrangementskomiteen at konkurransene fløt fint, 
selv om det selvfølgelig var utfordringer underveis. Det skal ikke underslås at dette var et 
spesielt ressurskrevende arrangement, men oppsummert en god erfaring og et arrangement 
som må betegnes som vellykket alt i alt. 



 
Fellessamling med Båstad skøyteklubb 
En søndag i starten av høstferien ble det arrangert felles treningssamling med Båstad 
skøyteklubb for rekrutter og løpere opp til 12 år på Risenga. Dette var også en "gjenvisitt" 
etter at Asker-løperne hadde vært på besøk i Østfold i mai. I strålende vær ble det både 
skøytespesifikke øvelser på barmark, tur til toppen av Vardåsen og isøkt i Askerhallen med 
Ståle Njåtun som trener. I tillegg lunsj og hyggelig samvær for både voksne og barn.  
 
Risengaløpet + Norgescup 4 + Folkeløpet 
Risengaløpet er et av klubbens viktigste arrangement, og årets høydepunkt for mange 
løpere, særlig de yngre. I år ble Risengaløpet kombinert med Norges Cup, slik at 
Risengaløpet for de fleste gikk på lørdag (for juniorer begge dagene), mens NC gikk over 
både lørdag søndag. Litt av målsettingen var å lage skøytefest i Asker en hel helg. Dette ble 
alt i alt en positiv erfaring.  
 
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. 
Erfaringen er at disse alternative øvelsene er populære blant løperne. Det er dessuten 
hyggelig å kunne registrere at har også andre klubber har 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. 
Lørdag ettermiddag ble det arrangert "Folkeløpet" hvor ideen var å samle bygda til uformelt 
skøyteløp for alle. Det viste seg imidlertid å være vanskelig å samle særlig mange på dette 
tidspunktet (etter at Risengaløpet var ferdig). 
 
Begge løpsdagene ble filmet av meget profesjonelle kameramenn (m/k), og vist på både 
storskjerm og streaming. Storskjerm ble finansiert av reklameinntektene på både 
Risengaløp/NC og ISU/SAB-helgen. 
 
Årets mørkeste 
Årets mørkeste er en ny tradisjon, og først og fremst et sosialt tiltak. Både yngre og eldre 
løpere og noen foreldre samlet seg på Risenga til stemningsfullt skøyteløp med hodelykt og 
fakler om kvelden den 22. desember. Mens man ventet på at flombelysningen kunne slås av, 
ble det bakt mengder av pepperkaker (til Nisseluemila).  
 
Nisseluemila 
Nisseluemila 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 100 nisser på alle slags skøyter. Været 
var på lag og isen god. Budstikka var på plass for å dekke begivenheten. Selv om det 
viktigste er å delta, er det ikke helt uten betydning å komme først i mål. Denne gangen var 
det Allan Dahl Johansson på besøk fra Osloklubben Aktiv som kom først i mål. Som vanlig 
vanket det gløgg og "klubbhusbakte" pepperkaker på alle etterpå. 
 
Klubbløp 
I år har vi hatt bare ett klubbløp; i januar. Dette er et 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 gruppe på ca. 10 nye rekrutter som har fått prøve seg på 
startstreken. Med klubbløp får vi også mulighet til å teste nye øvelser/distanser og til å lære 
opp i/øve på ulike funksjonæroppgaver. 
 
Klubbmesterskap og klubbløp 
Se neste årsberetning. 
 
Skolemesterskap 
Se neste årsberetning. 
 
Aller siste indre 
Se neste årsberetning. 
 



Oppsummering 
Det har vært god variasjon i årets arrangementer – både langbane og kortbane, både 
toppnivå og bredde. Alle klubbens arrangementer har gått etter planen, med unntak av et 
påtenkt lagtempotreningsløp i januar.  Denne sesongens største løft har vært ISU Star class 
short track og Risengaløp i kombinasjon med NC. Disse to arrangementene til sammen 
krevde betydelig ressurser, og kom nokså tett på hverandre tidlig i sesongen. Dette har 
kanskje ført til litt mer "dugnadsslitasje". Vi må likevel konkludere med at vi 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 banevakthold, dugnader, rengjøring, vedlikehold, utleie av 
klubbhus og kiosk- og kafèdriften med tilhørende innkjøp. 
 
En fin gjeng kom sammen på høsten og fikk satt opp sikringsputene før sesongstart. Noen 
bolter måtte fikses og nye settes ned. Det ble også laget nye sklibrett (flere trengs!) 
 
Maling av klubbhuset innvendig var årets største dugnadsjobb. Mange møtte opp og ila tre 
dager var det ferdig. Ett lysere og trivligere lokalet har vi nytt godt av denne sesongen.      
Våre faste utleieadministratorer, Mary og Arnfinn, har også i år gjennomført dette på en 
glimrende måte. Takk for jobben som dere har gjort. 
 
Sven Eskil har vært primus motor for å ferdigstille klubbens container. Det er vel enda litt 
gjenstående arbeider før det er helt ferdig - Gulvbelegg er noe som planlegges. Mange 
skøyter er utlånt i sesongen, og Eskil har fulgt opp vedlikeholdet av disse. Det vurderes 
innkjøp av nye skøyter for de yngste slik at Roxa-skøyter kan settes inn for Skole-kurs. 
 
Styret takker velvillige dugnadsdeltagere for flott innsats. Stor takk også til ungdommene 
som tar kioskvakter på feriedager og som gjør at vi kan tilby åpen kiosk til brukere av 
skøytebanen i romjula og i vinterferien. 
 
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 2016 
(siste del sesong 2016/17 kommer i 2017-beretning) 
 

 
NM enkel (Hamar 21-23 oktober 2016) 
1000m kvinner: Gull: Ida Njåtun (1.18.73) TR 
3000m kvinner: Gull: Ida Njåtun (4.22.37) 
1500m kvinner: Gull: Ida Njåtun (2.03.27) 
 
De fleste representasjonsløp for sesong 2016/17 hvor flere av klubbens løpere ble tatt ut for 
å delta er gjennomført i vinter 2017 
 

 



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) 
 Gard Njåtun Krøyer, Vebjørn Njåtun Krøyer 


