Akershus og Oslo Skøytekrets
c/o Renate Jeppsson, Evenstuveien 13b – 1459 Nesodden
e-post: post@aosk.org

Referat fra møte i AOSK-Anleggsutvalg, Oslo
Oslo 28.01.2019
Til stede:
Espen Riktor - Lilleborg Idrettsklubb /NSF Langløpsutvalg
Herbert Kristoffersen – AOSK styret
Frode Eidsmo – Oslo Speedskaters / NSF Veterankomite
Gerrit Middelkoop –Oslo Speedskaters, NSF Veterankomité, AOSK styre
Jo Wiklund – Aktiv Skøyteklubb
Steinar Hansen – Aktiv Skøyteklubb
1 Referat og orientering
Møtet ble innledet med en kort gjennomgang av hovedpunktene i referatet fra
forrige møte og orientering om statusrapport fra Hagelund ang. hallprosjektet.
2 Anleggsutvalgets arbeidsplan og formål
Møtet presiserte at anleggsutvalget har som oppgave å fungere som kontaktledd
mellom skøyteklubbene i Oslo og relevante offentlige etater, kontorer og politiske
organer i saker knyttet til sikring av forutsigbare og akseptable isforhold og
isperioder for hurtigløp i byen. Foreløpig arbeidsplan er å etablere en snarlig
kontakt med Bymiljøetaten Øst, Bymiljøetaten Vest og KID for å få organisert et
orienteringsmøte innen midten av februar 2019. Med utgangspunkt i dette
møtet ønskes det at disse og evt. andre offentlige organer benytter
skøytekretsen/anleggsutvalget som informasjonskanal for alle vesentlige
beslutninger som påvirker drift og tilgjengelighet på hurtigløpsbaner i byen.
3

Forespørsel om møte med offentlige organer
• Forespørsel om møte går til BYM-Ø, BYM-V, KID, OIK, Nils Einar Aas –
NSF-anleggsutvalg og alle i AOSK-Anleggsutvalg-Oslo
• Forespørsel om møte sendes til aktuelle kontaktpersoner med kopi til
offisiell mailadresse (postmottak@...?) for å sikre at dette registreres og
besvares
• Espen R. Setter opp utkast til forespørsel med en kort orientering om
anleggsutvalget og hvorfor dette er etablert, og konkret agenda for møtet:
o Orientering om hurtigløp i byen
o Etablering av faste kontaktpunkter BYM-Ø/V, KID og AOSK
o Planer for sikring / snødeponi for neste sesong på Frogner Stadion
o Status og planer for utbedring av kjølesystemet på Valle Hovin
o Status og planer for sikringsputer på Valle Hovin
Utkast til møteforespørsel sendes Anleggsutvalgets medlemmer for
gjennomlesing og kommentarer før endelig forespørsel sendes.

Akershus og Oslo Skøytekrets
c/o Renate Jeppsson, Evenstuveien 13b – 1459 Nesodden
e-post: post@aosk.org

4 Andre saker
Frode påtok seg å undersøke mulighetene og eventuelt avklare
kostnadsrammene for en mulig reparasjon av sikringsputene på Frogner.
Tanken er at dette kan være et godt moment å ha med inn i møtet.
Gerrit Formidlet innspill fra Lars Petter Ernø om ønske om tilgang til
hjertestarter, 1.hjelpsutstyr og båre på Valle Hovin. Jo sjekker hva som finnes
av utstyr pr. i dag og om dette er tilgjengelig for hurtigløp.

Ref. Espen Riktor

