
AOSK REFERAT
Klubbledermøte 19.04.2004
Skøytemuseet, Frogner Stadion

1. Innledning v/ kretsleder Sara Hemmer
Ønsket velkommen til de fremmøtte

2. Informasjon fra klubbene - bordet rundt
Asker KK - Siri Gjerdrum

• Mamma på isen aktivitet med 15 - 30 deltagere gjennom vinteren
• Avholdt tre kunstløpskursdager for voksne med ca 15 deltagere

OSK kunstløp - Pål Granberg
• Skøyteskole med ca 40 barn hver gang
• 25 aktive løpere, bra trenere
• registrerer stort frafall i alderen 13 - 15 år
• Ønsker å ha tilbud til alle som vil trene uansett satsningsnivå

Båstad SK - Per Thomas Huth
• Har 50 registrerte konkurranseløpere
• Skøyteskole
• Har hatt 450 barn på isen i samarbeide med idrettsskolene
• Har satt igang ny gruppe for barn i alderen 13 - 17 år med økende aktivitet
• Har satt igang basistreningstilbud som retter seg også mot barn som ikke går på

skøyter
• Ønsker å koordinere samlinger med andre klubber, spesielt Aktiv SK

Rakkestad SK
• Har 3 løpere (hadde 14 i 1994)
• Arrangerte ett løp i vinter med 80 barn på isen
• Har dårlig bane.  330 meter med ujevn grus og vanskelige isleggingsforhold

OSK Hurtigløp - Finn Bakke
• Har to aktive løpere (Lars og Olav Kvaalen)
• Har treningssamarbeid med Aktiv på Valle Hovin
• Har ingen rekruttering pga at banen ikke fungerer
• Ikke hatt egne stevner på 12 år (baneproblemer)
• Har arrangert skøytesportens dag

Aktiv SK - Henning Hagelund
• Har utviklet egen strategiplan for barne og ungdomssatsning
• Deler opp aktive i Videregående / nybegynnere /rekrutt
• Hatt skøyteskole hver tirsdag med snitt på ca 50 deltagere
• Har arrangert Gullkarussellen med ca 60 løpere hver gang (4 løp)
• Har 3 faste trenere, 10 rekruttløpere, 9 løpere i yngres avd.
• Problemer med jevnhet i bredden
• Jobber med prosjekt for å få bygd om Valle Hovin til innendørsbane



Eidsvold Turn Skøyter - Pål Rognstad
• Har stabilt antall løpere 20-30 aktive
• Skøyteskole med 60 deltagere
• 6 klubbløp og langløpskarussell
• Har arrangert skoleløp for Eidsvoldskolene med ca 150 deltagere
• Rekrutterer tidligere løpere til trener/instruktør
• Har problemer med tilbud til eldre løpere som vil satse tyngre.  Ønser et bedre

regionslag i Oslo.

Bærum SK - Elisabeth Hagstrøm
• Opplever vekst i antall aktive, ingen seniorer
• Har avholdt skøytskole med tilbud også til voksne

Asker SK - Odd-Arne Marsteinstredet
• Har stor suksess med utlån av skøyter til rekrutter
• Har en stor gruppe i alderen 8 - 13 år
• Har arrangert familiedag på isen med flere hundre deltagere.  80 stk. tok

skøyteknappen på 15 minutter
• Har arrangert skolemesterskap med ca 600 deltagere
• Ønsker et bedre apparat til å ta imot flere utøvere

Etter gjennomgangen av sesongens aktiviteter orienterte Julie Vister om breddeutvalgets
arbeide og svarte på spørsmål fra de fremmøtte.   Momenter som ble diskutert var behov for
å få utdannet flere ledere både for aktivitet og administrasjon, viktigheten av ildsjeler for å få
fart i klubben.

Resten av møtet gikk til aktivitetsplanlegging KL / HL seksjonsvis.

Ønske om debatt tema for klubbledermøtet i oktober er mediaprofilering.
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