
Referat fra møte med klubbenes kontaktpersoner 10. oktober 2018.  
 
Tilstede fra AOSK styret: Siw Njåtun, Gerrit Middelkoop, Herbert Kristoffersen og 
referent Renate Jeppsson. Fra Asker skøyteklubb, Pieter Paul Furnée, fra Aktiv 
skøyteklubb, Jo Wiklund, Frode Eidsmo, Oslo Speedskaters, Oslo skøyteklubb, 
Christian Pedersen på tlf. 
 
1) Kretsmesterskapet 2018/2019 sesongen blir delt opp i to deler etter enighet på 
klubbledermøtet KM blir arrangert på følgende måte: 
 
Del 1. av KM avvikles på Risenga stadion i Asker sammen med Risengaløpet 1. og 
2. desember 2018 med ordinær distanseoppsett. 
 
Del 2. av KM arrangeres  kl. 18 onsdag 6. februar 2019, og vil bestå av fellesstart og 
teamsprint ol. 
 
2) Landsmesterkapstreninger med tanke på lagtempotreninger i forkant av LM. Her 
må de aktuelle klubbene henvende seg til trenerne. Et forslag fra møtet er å prøve å 
få til fellestreninger f.eks. i jula med en trening i Asker og en i Oslo, der kretsen stiller 
med en enkel bevertning. 
 
3) Terminliste for kretsen. Det er ønskelig å få satt opp en felles helårs-terminliste for  
grenene, hurtigløp, kortbane, rulleskøyter og langløp. 
 
Dette for å kunne koordinere de ulike tilbudene som kretsløpere kan benytte seg av, 
samt være til hjelp til planlegging både for trener, løpere og foreldre. Kretsen åpner 
selvfølgelig opp for muligheten til å invitere andre klubber/kretser til deltakelse på løp 
og samlinger. 
 
Organisator for terminlisten er Gerrit Middelkoop, Speedskaters, epost: 
gerritmiddelkoop@gmail.com 
 
Da blir oppfordringen til klubbene med å melde inn datoer for de ulike 
arrangementene :) 
 
4) Kretslag/samlinger både på og utenfor banen for å møtes til sosiale aktiviteter som 
kan ta vare på både jente- og gutteløperne i kretsen. OSK informerte om at jentene 
spesielt trenger å møtes, mens i Asker er det mindretall av gutter. Ulike behov, og et 
forslag er å ha en sosial aktivitet hver annen måned. Her er det bare å komme med 
innspill til tilbud som kan være aktuelle.  
 
5) Anlegg. Christian Pedersen, OSK informerte om at isflaten på Frogner stadion blir 
begrenset til en 250m bane, mens byggingen av Sonia Henie ishallen foregår. Dette 
fordi banearealet mot Kirkeveien skal brukes som lagringsplass i anleggsperioden.  
Frode Eidsmo informerte om at Oslo Speedskaters har laget en egen anleggskomite 
for rulleskøyter, der Frode E er ansvarlig. Rulleskøytekomiteen vil informere kretsen 
fortløpende om arbeidet som gjøres der ang rulleskøyteanlegg. 
 


