
Akershus  og Oslo Skøytekrets 

 

Møte med klubbledere og trenere om samarbeids- og evaluering 

av sesongen 2019/ 2020 
 

Sted: Valle Hovin 24. august kl. 18.30 – 20.30 

Til stede:  

Ingrid Finsland, Asker 

Steinar Gustavsen, Representant for ispigging 

Jan Guldbrandsen, Eidsvoll 

Berit Sofie Wiklund, Aktiv 

Petter Andersen, Aktiv 

Christian Pedersen, OSK 

Nils Einar Aas, Aktiv 

Pieter Paul, Furnée, Asker 

Einar Agdestein, Asker/OSK 

Emil Nielsen, Asker  

Asier Pena, Oslo Speedskaters 

Renate Jeppsson, AOSK 

Gerrit Middelkoop, AOSK/Oslo Speedskaters 

Herbert Kristoffersen, AOSK 

 

Agenda: 
1. Alternativ måte å utvikle trenere.  

2. Kretsmesterskap 

3. Kretssamlinger 

4. Status baner, informasjon fra klubbene 

5. Søknadsprosess til kretsens utøvere 

6. Eventuelt 

 

Ad 2. Kretsmesterskap 

Enighet om å arrangere det som et kveldsarrangement. Tidspunkt tirsdag 9. desember. 

De yngste går først. 

Distanser: 100 meter og 300 meter for de yngste. 500 m og 1000 meter for de litt eldre.  

Det legges opp til at det tillates løpere på indre bane under løpene. God erfaring med det fra i 

fjor. 

 

Ad. 3. Kretssamlinger 

Kunstløp sikter mot kretssamling.  

Foreløpig ingen planer om samling for lengdeløp. Sikter på å ha samling, evt. sammen med 

kunstløp. Det gis støtte til samlinger. 

 

Ad. 4. Status  

Asker Stadion:  

Det blir ikke is før nyttår, usikkert om det blir is etter nyttår pga. problem med kjøleanlegg. 

Drammen: Ikke is før etter nyttår, pga. feil på kjøleanlegget. 

 

Frogner Stadion: Eneste bane hvor det blir sikre isforhold kommende sesong. 

 



Eidsvoll: 

Banen har kun naturis. I fjor var det ikke is noen dager. Håper på bedre vinter kommende 

sesong. Arrangert tre langløp på innsjø. 

 

Valle Hovin:  

Bystyret har vedtatt å investere i nytt anlegg hvor banen flyttes 20 meter vestover. Det betyr at 

det vil være mulig å bygge tak over banen, enten i nær fremtid eller på et senere tidspunkt. 

Det er et såkalt «verbalvedtak», noe som innebærer at det foreløpig ikke er bevilget penger til 

investeringene. Det er håp om at gravemaskinene kan sette i gang innen et halvt år. Kostnaden 

for et nytt anlegg uten tak er anslått til over 300 mill. kroner. 

 

Sonja Hennie Ishall:  

Åpner 1. januar  

Kortbane har fått tildelt 14 timer per uke. Det vurderes som veldig positivt. Viktig at timene 

blir utnyttet godt. 

 

Ad 5. Søknad for økonomisk støtte 

Renate opplyste at skisse til retningslinjer er sendt på høring i kretsen. Har mottatt én 

tilbakemelding fra kunstløp. Ellers ingen merknader. Med en justering iht. merknad fra 

kunstløp oppfattes retningslinjene som akseptert.  

 

Ad 6. Eventuelt - fadderordning 

Peter Paul, Asker, orienterte om muligheter for å etablere en fadderordning for trenere. Det 

innebærer at etablerte trenere gir opplæring for yngre trener-emner. Peter Paul mente at 

kretsen bør støtte slik aktivitet. 

Det ble fra flere pekt på at å skape et kollegialt miljø for unge trenere er svært viktig.  

Økonomisk kompensasjon for trenere er også av betydning.  

Det ble pekt på at det også er behov for dommer- og tidtakingskurs. 

 

Representanter fra kretsstyret ga muntlige signaler om at man er positivt innstilt til å vurdere 

eventuell søkna dom støtte for fadderordning og samlinger for trenere. 

 

Asier Pena orienterte om rulleskøytekurs. Aktiviteten har foregått mest på Berg-banen. Det 

har vært stor interesse, men aktiviteten er blitt hemmet av Covid-19. Flere klubber har 

aktivitet på rulleskøyter. Rulleskøyter fungerer også som god rekrutteringsarena for 

lengdeløp. 

 

Steinar Gustavsen rapporterte at ispiggerne er meget fornøyde med tilretteleggingen for dem 

på Frogner Stadion forrige sesong. 

 

Det ble pekt på at det er meget kostbart for unge løpere (og deres foreldre) å ha sende unge 

rekrutter på tur til løp i Vikingskipet. Overnatting på hotell trekker kostanden mye opp. Andre 

pekte på viktigheten av flere rimelige lavterskeltilbud. 

 

De unge trenerne, Nielsen, Pena og Agdestein, pekte på at de har opplevd å ikke få hjelp til å 

etablere trenerutdanning for bl.a. kortbane. Det ble av flere vist til at NSF ikke har ressurser til 

å gi særlig støtte til slik aktivitet. 

 

Langhus, 25. august 2020 

Herbert Kristoffersen, referent 



 

 


