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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 2017/2018 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 klubbens bidrag og samarbeid med Olympiatoppen/NSF og Asker 
kommune og flere andre parter i forbindelse med etablering av inlinebane på Bjerkås. Styret 
i Asker skøyteklubb er stolt av at vår aktive og langsiktige arbeid for å forbedre 
treningsforholdene sommerstid har gitt resultater! 
 
I år har det vært en del fokus på klubborganisering, og det ble igangsatt et arbeid med 
rasjonalisering, uten at dette går bekostning av klubbens kjernevirksomhet. Arbeidet pågår 
og fortsetter i skrivende stund. 
 
Rekruttering har også stått i hovedfokus. Alle gode tiltak som tidligere har blitt gjennomført 
har blitt satt mer i system, med tyngde i høstmånedene (nye skøyter, skøytekurs i 
gymtime/SFO, skolemesterskap, egen treningsgruppe, voksengruppe m.m). Se avsnitt 
‘rekruttering’. 
 
Klubben får 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 og streaming! 
 
Sportslig sett har sesongen vært bra: mange løpere på isen, noe krevende organisering med 
trenere, lagbygging og treningsmiljø, og mange gode lag- og enkeltprestasjoner både på 
junior- og elitenivå – se eget kapittel. 
 
Treningsforholdene på Risenga kunstisbane var bra både i slutten av forrige sesongen, og i 
oppstart av nye sesongen (2017/18): banen åpnet som planlagt 1.november. Siste sesong 
ble en meget snørik vinter, og kommune har nok hatt en krevende oppgave i forhold til andre 
år til å drifte banen – men det har gått bra. 
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 isperiodene. Stenging av indre banen har rasjonalisert 
vaktordningen, og styrket sikkerheten. Ordningen må evalueres for å sikre oppmøte av 
vaktene og koordinere dette med kafedrift og sosial samvær etter trening. 
 
 



Mulighetsstudien for Askerhallen samt disposisjonsplan for Risengaområdet, har også i dette 
året fått en del oppmerksomhet fra styret gjennom hall-komite med Hans Hilde, Øyvind 
Kristensen, Ståle Njåtun og Pieter Paul Furnée. God kontakt med idrettsrådet vedlikeholdes: 
vår egen Folkehall (prioritert av AIR) truer ikke den nye Matcharena for ishockey som 
kommune selv mener er riktig prioritering av felleskapets midler (320 mill for 1 ekstra 
ishockeyflate). 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. Det må jobbes med finansieringsmodeller, samt 
avklaringer med KUD for spillemidler. 
 
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, men vedlikeholdet 
har i 2017 vært minimal. Asker Kommune har finansiert belysning av trappen, som ble 
veldig stilig. 
 
Økonomien i Asker skøyteklubb følges nøye med gjennom året: kasserer rapporterer 
løpende til styret. Det er fortsatt vanskelig å få til gode sponsor/ reklameavtaler. Litt over 
15% av klubbens omsetning kommer fra slike avtaler (hvis man ser bort fra ekstra-
ordinæromsetning knyttet til Bjerkåsbanen. 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).  
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. Bortfall av inntekter fra Bingo-
entreprenører og ekstraordinære utgifter knyttet til nytt tidtakersanlegg og 60 par nye 
rekrutteringsskøyter, samt høyere kostnader for trenere har gitt et større underskudd enn 
budsjettert. Underskuddet betales fra klubbens egenkapital. Vi er allikevel glade for at 
klubben har oppnådd dette resultatet 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/Rekruttering:  Siw Njåtun 
Styremedlem/Arrangement:  Ingrid Finsland 
Styremedlem /Sportseksjonen: Ståle Njåtun 
Styremedlem/Drift:   Svein-Erik Morkemo  
Styremedlem /Kasserer:  Leif Rønneberg 
Styremedlem/Utøverrepr.:  Simon Hilde 
Varamedlem:    Torstein Børresen 
Revisorer:    Tine Køpke og Gisle Elvebakken 
Valgkomite:    Øyvind Kristensen (leder) + Marit Milch 

+ repr styret (vara: Hege Leandersen) 
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 12 styremøter i løpet av sesongen.  
 
Styremedlem Ståle Njåtun er styremedlem i NSF hovedstyre. 
Øyvind Kristensen er medlem i NSFs komite for media og kommunikasjon. 
Pieter Paul Furnée er medlem i NSFs komite for utvikling av Norges Cup. 
 
Øyvind Kristensen og Karen Kremer representerte klubben på tinget til NSF i Bergen, 
juni 2017. Siw Njåtun representerte kretsen på tinget til NSF i Bergen. 
 
Siw er styremedlem i Akershus og Oslo Skøytekrets. 
Ingrid Finsland representerte klubben på Akershus og Oslo Skøytekretsting, vår 2017, 
og ble varamedlem i valgkomite. Ari Krøyer og Asgeir Mamen stiller i kretsens 
autoriseringskomite. 
 
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 Siw Njåtun representerte klubben på Asker Idrettsrådets årsmøte 
2017. Ståle Njåtun representerte klubben på Asker Idrettsrådets Høstseminar på Thon 
Vettre hotell. Pieter Paul Furnée, Ståle Njåtun og Gisle Elvebakken 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, 
og kasserer i NSF region Innlandet. 
 
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 2017 og er kasserer for Gutteløftet. Tilbudet videreføres i 2018. 

 
5. Sportsseksjonen 
Leder: Ståle Njåtun 

 
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 NSF Region Innlandet.  
• Jonas har trent med Aktiv Elite. 
• Einar har trent i flere miljøer med fokus på shorttrack. 
• Klubbens øvrige løpere har trent i 2-3 ulike grupper, inndelt etter alder og ferdigheter.  
 
Løpssesong 
• Ida vant Kongepokalen for 2017 og kvalifiserte seg for OL2018 allerede i første uttak før 

jul. 
• Runar hadde en stor opptur under NEO-WC i Inzell i november, med 3 distanseseiere. 
• Anders, Jonas og Hedvig har slitt med skader og sykdom, og ikke fått ut potensialet sitt. 
• Juniorløpere viser mange gode resultater og fremgang, og flere er uttatte til ulike 

representasjonsoppgaver. 
• På LM 2017 ble det 14 medaljer, hvorav 6 gull. 
• Mange rekrutter, 10-åringer og ungdommer viser god iver, glede og innsats. 
 
Klubben tilrettelegger for at alle løpere, uansett nivå, skal føle tilhørighet til et sterkt og felles 
klubbmiljø. Der hver enkelt opplever oppmerksomhet og oppmuntring uavhengig av 
prestasjoner. Selv om miljøet er nor fragmentert, med få tilfeller der alle er tilstede på samme 
konkurranse, framstår klubbens løpere som et positivt lag og representerer klubben på en fin 
måte. Godt miljø og samhold blant løpere, trenere og foreldre er viktige bidrag for fremtidig 
utvikling og trivsel. 
 
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 team/lag. 
Marius Berg har vært hovedtrener for den eldste treningsgruppen, med Martin Pedersen som 
assistenttrener. 
Siri Moseng Reiersen har hatt ansvaret for å trene aldergruppen 10-13 år, mens Heidi 
Ruistuen har kommet inn som rekruttrener.  
Gisle Elvebakken har hatt ansvaret for kortbanetreningene, som også i år har vært populære 
og godt besøkte. 



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 2016/17 (delt ut på klubbkveld april 2017): 
- Premie for mest fremgang jenter: Stine Finsland 
- Premie for beste prestasjon jenter: Marte Bjerkreim Furnée 
- Premie for mest fremgang gutter: Hermann Kjøsterud Erlingsen 
- Premie for beste prestasjon gutter: Jonas Nordhøy Kristensen 
- Arnfinns pokal (flest PR): Hanna Svenni 
 
NSF – Forbundsgrupper / landslag - uttak 
Ida har befestet sin plass og posisjon blant de fremste landslagsløperne, og har i media ved 
flere anledningen representert NSF og Asker skøyteklubb 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 2017 gjennom toppidrettsbudsjett for 2016 støttet Ida, Einar, Anders, Runar, 
Jonas, Martinius, Hedvig, Marte og Hanna. 2017-budsjett er anvendt for å dekke NSFs 
egenandeler for internasjonal deltakelse for Ida, Runar og Jonas. Øvrig 2017-budsjett er 
reservert for slike egenandeler i første halvåret 2018. 
 
Langløp 
Langløp har vært avholdt både tirsdager og torsdag på Risenga i fra sesongstart  november 
2017 og frem til mars 2018.  
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. 
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). 
 
Tidligere lå Regelverket for skøytelangløp på forbundets hjemmesider. Med egen link 
Langløp. Etter ny versjon ser det ut til at Langløp er fjernet. 
Det var 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. 
 
Rulleskøyter 
En milepæl i klubbens historie ble nådd i juni 2017, da den flotte inlinebanen på Bjerkås 
åpnet.  
 
Banen, bygget etter internasjonale mål og med doserte svinger, kom i stand etter et meget 
hurtig og offensivt samarbeide mellom OLT, NSF, Asker kommune, AIR, VUL, Bjerkås vel og 
Asker skøyteklubb.  
I løpet av kun 4 uker ble banen bygget, og første gang testet rett etter St. Hans.  
Offisiell åpning skjedde lørdag 26. august, med Askers ordfører, NSFs president, leder av 
Asker idrettsråd og skøytelandslaget tilstede. 
 
Klubben ser fram til å utvide tilbudet også på sommertid med dette fantastiske anlegget midt 
i bygda. 



 
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.  
 
Våre aktive fikk gode resultater på NM kortbane i Trondheim. 
  
Klubben har også i 2017 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. Det har fungert godt å integrere 
tilrettelagt trening med vanlig trening samme sted på samme bane. 
 
Ispigging 
Det har vært minimal aktivitet på området i 2017. 
 
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 tilbudom å delta på Jenteløftet og Gutteløftet, og også på Skøytecamp i 
Vikingskipet i august. 
 
Klubbens bevisste holdning til samarbeid med andre klubber og stimulering til å 
trene og bo sammen med jevngode 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 småoppgaver på klubbhuset. 
 
Takk til trenere og løpere for en flott sesong! 
 
 

 



 

6. Rekruttering 
Ledere: Siw Njåtun og Ingrid Finsland 

 
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 og hengt opp 
plakater/skriv ulike steder i kommunen. 

● Arrangert ulike aktiviteter på dagtid med instruktører fra Nederland: 
Tilbud om gratis skøyteskole i gymtime for barneskoleklasser i Asker og  
 skøytekurs i SFO-tid til SFO-grupper i Asker. Denne sesongen ble alle barna 
oppfordret til å gå på lengdeløpsskøyter, og de fikk låne klubbens nyinnkjøpte 
nybegynnerskøyter. 
Det ble også delt ut flyveblad med informasjon om klubben og invitasjon til å 
komme på treninger og klubbløp. 

● Opprettet en side på Facebook for klubben, som alle som ønsker kan følge. Vi vil 
bruke den for å informere om stort og smått som skjer i klubben, og på den måten 
gjøre oss synlige for omverdenen. 

● Arrangert Skøytesportens dag på Risenga, der vi delte ut flyveblad med informasjon 
om klubbens aktiviteter. 

● Arrangert skolemesterskap, i november, på den siste torsdagen i perioden de 
nederlandske instruktørene var tilstede. 

● Arrangert klubbløp annenhver torsdag. 
● Vært tilstede på åpningen av BUA i Heggedal, der vi viste oss fram og tilbød 

skøytelån på Gjellumbanen. 
 

Det har begynt 20 nye skøyteløpere i klubben sesongen 2017/18.  
 
Heidi Ruistuen ledet tirsdagstreninger i Holmenhallen fra august til isen kom på Risenga (ca 
1. november). Siw var tilstede de første tirsdagene for å bistå med skøyteutleie. Oppmøte på 
tirsdagene var ikke så stort, så etter noen uker slo vi gruppen til Siri og gruppen til Heidi 
sammen på tirsdagene, så da gikk de på is sammen i Holmenhallen. Etter at isen kom på 
Risenga kom det flere nye løpere, både helt unge og 3-4 gutter på 10 år, som går i klasse 
med noen av klubbens allerede aktive løpere. De hadde deltatt på kurs i skoletimer. Vi tror at 
bruk av lengdeløpsskøyter på skøytekursene var et viktig bidrag til å få noen til å komme på 
treningene om kvelden. Utdeling av flyveblader og en videohilsen fra Ida som ble sendt til 
alle skolene/klassene som deltok på disse skøytekursene, kan også ha vært gode bidrag til 
at noen nye fattet interesse og kom på treningene våre. Mange av de nye har kommet 
regelmessig på både treninger og klubbløp utover sesongen, og flere har deltatt i løp i Oslo i 
tillegg. 
 
Denne sesongen ble det trening for alle grupper på tirsdager. Heidi tok ansvar for rekruttene 
på tirsdager. Siri var trener for gruppen over rekruttene, 8 - 12 år, mens Heidi var trener for 
denne gruppen på torsdager. I en periode ble rekruttgruppa delt i to, fordi det ble stort sprik i 
alder og ferdigheter. Svein-Erik stilte da opp som trener for denne mellomgruppa. I tillegg var 
Ståle og Siw vikarer for enkelte grupper når de faste trenerne ikke kunne stille opp. Det har 
vært høy aktivitet på banen, med en stabil gjeng i alle gruppene. Løperne som Svein-Erik 
trente en periode, gled gradvis over i Siri sin gruppe ettersom ferdighetene økte. 
Karen ga tilbud til voksenløpere: nye voksne rekrutter uten at disse hadde tilknytning til 
klubben fra før, samt noen foreldre. 
 
Vi har en relativt stor gruppe rekrutter fra den internasjonale skolen, som er i hovedsak 
engelskspråklige. Vi har formidlet at beskjedene og instruksjonene i hovedsak foregår på 
norsk. Det har stort sett gått bra. Vi bør jobbe med å få foreldrene til denne gruppen løpere til 
å delta mer aktivt i klubben, blant annet med ulike former for dugnad. 
 
Det har vært fint å kunne bruke indre bane fullt ut, noe som var mulig når banen ble stengt 
for publikum under treningene våre. Da kunne vi lage ulike aktiviteter, for flere av gruppene. 
Banevaktene våre tilbød de som kom å låne lengdeløpsskøyter og gå sammen med oss. 



Noen tok imot tilbudet, men det var ikke noen av disse som ble med oss på 
treninger/aktiviteter videre.  
 
Rekruttene ble i liten grad med på det sosiale i kafeen etter trening denne sesongen. 
Muligens blir det for sent for flere av dem, men neste sesong bør vi informere enda 
tydeligere om tilbudet i kafeen og oppfordre flere til å benytte seg av det. Å lage en sosial 
ramme rundt treningene er viktig for å beholde løperne videre. Like viktig er det at foreldrene 
møtes til hyggelig samvær også. 
 
Det har vært en snørik vinter, og muligens dermed færre som søker til skøytebanen enn i 
snøfattige vintre. Men vi er allikevel ganske fornøyd med oppmøte på banen på tirsdager og 
torsdager, og de nye løperne er stort sett ivrige og virker fornøyde. Vi håper å se mange av 
dem videre neste sesong også, og vil bruke mulighetene på Bjerkåsbanen, med rulleskøyter, 
til å holde kontakt med dem gjennom vår- og sommerhalvåret også. 
 
Vi har også rekruttert en del tidtakere og dommere denne sesongen (jan 2018). Oslo og 
Akershus skøytekrets arrangerte kurset, som ble avholdt i klubbhuset på Risenga 11. januar 
‘18. Asgeir Mamen var kursholder, og alle deltakerne besto teoridelen. Deltakerne var: Eskil 
Erlingsen, Herman Kjøsterud Erlingsen, Leif Rønneberg, Ola Fossum, Tor Arne Vinslid, 
Svein-Erik Morkemo og Siw Njåtun. Alle deltakerne gjennomførte praksis, i ulike stevner, og 
er nå autoriserte dommere og tidtakere. 
 
Ingen fra klubben kunne delta på trenerkurs denne sesongen. Klubben bør jobbe videre med 
å få flere av klubbens aktive medlemmer til å delta på starterkurs, overdommerkurs, 
trenerkurs og dommer- og tidtakerkurs. 
 
 

7. Arrangement 
Ledere: Ingrid Finsland og Pieter Paul Furnée 

 
Årets arrangementer 2017 
 
12. januar:   Klubbløp 
16. februar:  Klubbmesterskap 
9. mars  Skolemesterskap 
21. mars:   Årsmøte 
1.-2. april:   Asker Open Short track 
20. april:   Klubbkveld/sesongavslutning 
9. mai:   Idemøte om klubbutvikling 
30. mai:   Ekstraordinært årsmøte 
6. juni:   Trappeløpet 
26. august:   Offisiell åpning av rulleskøytebanen på Bjerkås 
16. november:  Klubbløp 
26. november:  Skøytesportens dag 
30. november:  Skolemesterskapet 
30: november:  Klubbløp 
2.-3. desember:  Risengaløpet + Norgescup 
14. desember:   klubbløp 
21. desember:  Årets mørkeste 
24. desember:  Nisseluemila 
 
 
Nærmere omtale av de viktigste arrangementene: 
 
Klubbmesterskap 
Klubbmesterskapet ble avholdt 16. februar og samlet ca. 25 deltagere. 
 
Klubbløp 



I år har vi gjennomførtmange klubbløp, i snitt annenhver uke (torsdager). Dette er helt 
uhøytidelige løp som gjennomføres med relativt få ressurser, primært for de yngste/ferskeste 
løperne. Ideen bak hyppige klubbløp av denne typen har vært å skape variasjon og 
motivasjon i treningen for de yngste, samt øve på løpssituasjonen, øve på ulike 
funksjonæroppgaver, og teste utstyr. Klubbløpene samler mellom 10 og 20 løpere. 
 
Asker Open Short Track 
Det var andre gangen vi arrangerte dette kortbaneløpet, og var lagt til helgen etter NM/LM i 
kortbane i Trondheim. Mange av landets kortbaneløpere stilte opp også i Holmenhallen 
(rundt 25 startende). Løpet ble arrangert over to dager fra rekrutt til seniorklasse 
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. De to raskeste, Simon og Martinius, løp nøyaktig like fort i første 
runde. Tiden ble 15.39, noe som var nok til å felle Henrik Hvessers gamle rekord på 15.75 
som hadde stått siden 2011. Tradisjonen tro serverte Stiftelsen Nedre Bleiker Barnehus 
boller og saft til de fremmøtte.  
 
Offisiell åpning av rulleskøytebanen på Bjerkås 
Etter å ha anlagt rulleskøytebane på Bjerkås, ble banen offisielt åpnet 26. august. Ordfører 
Lene Conradi sto for åpningen og i sin tale understreket hun at god samhandling mellom alle 
parter hadde ført til rekordrask realisering av dette anlegget. Også idrettsrådets leder Kåre 
Møllerhagen og skøytepresident Mona Adolfsen var til stede og hilste forsamlingen som 
hadde møtt frem. Skøytelandslaget var også til stede og stilte opp for å veilede og gå 
sammen på skøyter med yngre løpere og publikum som hadde møtt opp. 
 
Skolemesterskap 
Etter fast mønster arrangerte vi skolemesterskap for 2. – 7. klasse på alle skolene i Asker i 
mars. Rundt 400 hundre barn deltar i individuelle distanser og stafett. Høy stemning, 
skøyteglede, innsatsvilje, nerver og mestringsfølelse beskriver denne dagen. Arrangementet 
er et samarbeid med Bondi skole som også stiller med noen av funksjonærene som skal til. I 
tillegg stiller velvillige foreldre og eldre løpere opp på ulike poster (til tross for at 
arrangementet er på dagtid.) Den viktigste er kanskje kiosksalget, som utgjør en ikke 
ubetydelig inntektskilde denne dagen. 
 
Likevel er dette et krevende arrangement å bemanne for klubben. I lys av dette, og en tanke 
om at det vil gi bedre rekrutteringseffekt å ha arrangementet tidligere i sesongen ble 2018-
skolemesterskapet flyttet fra mars til 30. november. Litt innkjøringsproblemer for skolene, 
men alt i alt et vellykket grep. I november hadde vi god hjelp av de tre nederlandske 
studentene som har praksisopphold i klubben. 
 
Skøytesportens dag 
Dette er et arrangement på Risenga som har som formål å vise frem for Askerbøringene hva 
skøytesporten er og hvilke tilbud klubben har å by på. Det var ulike aktiviteter på isen og 
mulighet for å låne lengdeløpsskøyter. Noen av klubbens løpere hadde oppvisningsløp 
(500m). Mest populært blant de som var tilstede var å selv prøve seg på 100m-løp med 
tidtaking. Været var heller tåkete denne dagen, uten at det la noen demper på stemningen. 
 
Risengaløpet + Norgescup 4  
Risengaløpet er et av klubbens viktigste arrangement, og årets høydepunkt for mange 
løpere, særlig de yngre. Etter modell fra i fjor (og etter oppfordring fra forbundet om å gjenta 
bedriften) ble Risengaløpet kombinert med Norges Cup. Dette formatet fungerer ganske 
godt, og en positiv effekt er at både yngre og eldre løpere fra hele landet kan samles i ett 
arrangement. Risengaløpets varemerke - skøyteduell for de yngste løperne opp til 11 år – 
ble arrangert også i år. For 12 år og eldre ble det avviklet to individuelle distanser, og i tillegg 
fellesstart (dessverre ikke nok løpere til å avvikle fellesstart for 12-årsklassen. 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  Dette er et viktig tiltak for å opprettholde motivasjon og rekruttering. Begge 
løpsdagene ble filmet, og vist på både storskjerm og streaming. Dessuten var værgudene i 
godlune og sørget for fine forhold for alle. 
 
Årets mørkeste 
Årets mørkeste er nå en etablert 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 21. desember. Som vanlig ble det også bakt store 
mengder pepperkaker (til Nisseluemila).  
 
Nisseluemila 
Nisseluemila er en mangeårig fast tradisjon på Risenga. Mange aktive, og mange ikke fullt 
så aktive lenger møtes på 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. Som vanlig vanket det gløgg og "klubbhusbakte" pepperkaker på alle etterpå. 
 
Aller siste indre 
Aller siste indre er et tradisjonsrikt arrangement som i går gikk av stabelen 9. mars, helt på 
tampen av sesongen. Cluet her er at løperne arrangerer løp for foreldre/de voksne. Slik får 
løperne prøvd seg på "den andre siden" – en oppgave de tar på største alvor. Foreldrene får 
mulighet til å vise seg fra en ny side, til stor glede for både barn og andre fremmøtte.  
 
 
 

8. .Drift 
Leder: Svein-Erik Morkemo 

 
Skøyteklubbens drift omfatter banevakthold, dugnader, rengjøring, vedlikehold, utleie av 
klubbhus og kiosk- og kafèdriften med tilhørende innkjøp. 
 
Dugnadsgjengen samlet seg på høsten og fikk satt opp sikringsputene før sesongstart. 
Maling og rydding i garderobene på klubbhuset var årets største dugnadsjobb. Mange møtte 
opp og gjorde sitt til at garderobeveggene og –gulvene er blitt fine. 
 
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 også i år tatt ansvar for klubbens container. Den er nå stort sett ferdigstilt og 
med nytt fint gulvbelegg har den vært benyttet ivrig gjennom hele sesongen. Små og store 
reparasjoner er utført og mange har fått en skikkelig skøyteslip for å kunne stille med skarpe 
skøyter på trening. 
 
Det ble utviklet og bestilt nytt klubbtøy: treningsjakker, gensere, T-shirts, pannebånd, luer og 
sykkeltrøyen. Klubbtøyet ble sponset, med forutsetning at klubbtøyet da skulle selges billig – 
lav terskel tilbud. 
 
Styret takker deltagerne på dugnad i kiosk og på banen for flott og viktig innsats. Stor takk 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 og internasjonal representasjon 2017 
 

 
EM Heerenveen – 6-8 januar 2017 
Ida Njåtun – 8.plass sammenlagt 
 
Alle World Cup 
Ida tatt ut 
 
NM sprint Hamar – 14+15 januar 2017 
7 deltakere fra klubben 
 
EM kortbane – Torino – 14+15 januar 2017 
Einar sikret Norge ekstra plass neste EM 
 
Gutte/Jente Landskamp NL/D/N – Groningen – 21+22 januar 2017 
Oda Østenstad og Marte Furnée ble tatt ut 
 
Student olympiade – Almaty (Kazachstan) - 28.januar tom 8 februar 2017 
Anders Furnee ble tatt ut 
 
Hamarlekene 2017 
Hedvig Hilde vinner klasse jenter jun.B 
 
Vikingløpet 2017 
Marte vinner klasse jenter jun.B1 
 
NM junior Allround 2017 – Stavanger 
6 løpere tatt ut 
 
LM 2017 - Drammen 
12 deltakere – 14 medaljer (Marte 5 gull, Hedvig 6 medaljer) 
 
Gutte/Jente Landskamp N/S/FIN/DK/GB – Sundsvall – 25+26 februar 2017 
Hedvig og Marte tatt ut. Marte vant sammenlagt jente-klasse 
 
VM 2017 - Hamar 
Ida – 9.plass sammenlagt 
 
Viking Race 2017 - Heerenveen 
Stine Finsland, Nina Vinslid og Marte ble tatt ut 
 
Norges Cup 2016/17 
Emma Lindeijer – 1.plass kvinner junior 
Simon Hilde – 3.plass menn junior 
 
VM shorttrack – Rotterdam 
Einar ble tatt ut 
 
Kretsmesterskap – Frogner 
Marlon Elvebakken – kretsmester gutter 14 år 
Linnea Søfteland – kretsmester jenter 13 år  
Hedvig Hilde – kretsmester jenter 15 år 
 
Kretsmesterskap kortbane – Holmenhallen 
jenter junior C: Linnea Stålvik Søfteland 
gutter junior C: Marlon Elvebakken 
jenter junior B: Marte B Furnée 
gutter junior A: Martinius Elvebakken 
menn senior: Einar D Agdestein 



 
NM/LM kortbane 2017 - Trondheim 
Norgesmester senior: Einar Døving Agdestein 
Landsmester jenter 15 år: Marte B Furnée 
Landsmester gutter 14 år: Marlon Elvebakken 
Landsmester jenter 13 år: Linnea Søfteland 
 
NM enkeltdistanser 2018 – Stavanger 
Ida Njåtun – 1500m – gull 
 
World cup jr og neosenior - Inzell 
Jonas og Runar ble tatt ut. Runar ble første norske løper som vant en internasjonal 
fellesstart. 
 
 
 

 



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, nettside, media+kommunikasjon 
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 
Erlingsen, Herman   linjedommer + tidtaker 
Finsland, Webjørn   Tidtaker 
Finsland, Ingrid   Aktivitetsleder 
Fossum, Christian   El. Tidtaker (reserve) 
Fossum, Ola   linjedommer + 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 (reserve) 
Korsnes, Per   Tidtaker (reserve) 
Kobro, Jens   Starterassistent, banevakt (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, linjedommer + tidtaker 
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 (reserve) 
Ruistuen, Helge   Tidtaker, banevakt, starter (reserve) 
Rønneberg, Leif   Banevakt, banedommer, revisor 
Singstad, An-Magritt  Tidtaker, kiosk/kafe (reserve) 
Strange, Terje   Svingdommer, tidtaker, kiosk/kafe (reserve) 
Vinslid, Tor Arne   Tidtaker, og el.tidtaker 
Wettre, Sigbjørn   Tidtaker, banedommer, rundeanviser 
Aagedal, Unni Marsteint.  Trener, sekretariat, tidtaker (reserve) 
Østenstad, Martin   Tidtaker, protokollfører 
 
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, Marlon Elvebakken, Henrik Hvesser 


