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Representasjon og administrativt
14. - 16. juni 2019: Skøytetinget, Kristiansund, Ingar Lae og Renate Jeppsson.
2. november 2019: kretsledermøtet NSF, Hamar, Renate Jeppsson.
Oslo idrettskrets Ting, Økern 11. juni 2018, Ingar Lae og Renate Jeppsson

Styrets arbeid
Det er blitt avholdt 4 styremøter i 2019. Styret har hatt jevnlig dialog, og innkomne saker har
blitt behandlet per e-post/telefon. Styrereferater og annen reell informasjon blir lagt ut på
AOSK sin hjemmeside, aosk.org. Styret ved Ingar Lae, Gerrit Middelkoop og Renate Jeppsson
har deltatt på isfordelingsmøter og treningstidsmøter med OIK, BYM og brukere av isflaten
på Frogner stadion i forbindelse med at Valle Hovin ble stengt og alle isaktivitet ble flytte til
Frogner. Det har vært jevnlig informasjonsflyt mellom klubbene, BYM, banemannskap og
Frogner Event om åpningstider osv.
Klubbledermøte 9. september 2019 kom det innspill til styret om at klatreparken, samlingen
i Heminghallen var gode tiltak, og treningssamling i Vennersborg kom opp som forslag.
Kretssamlinger:
Det ble arrangert kretssamling for kortbane i Bærum ishall 3. - 5. mai 2019. Det var
kortbane-ildsjeler i Asker skøyteklubb og OSK, først og fremst Gisle Elvebakken og
Christian Pedersen, som arrangerte helgesamlingen, med støtte fra AOSK. To av tre trenere
var også fra kretsen: Einar Agdestein og Marlon Elvebakken. Det var en svært vellykket
samling, med løp hele søndagen. Det ble ikke arrangerte kretssamling i de andre grenene i
2019. Styret ønsker å gjenta suksessen med felles samling i klatreparken. I tillegg ønsker vi å
styrke samarbeidet mellom klubbene i kretsen, som vi har bidratt med tidligere år med
samlinger for hurtigløpere ved Heminghallen. Vi oppfordrer alle grener til ulikt samarbeid
mellom klubbene, som felles treningsdager eller helgesamlinger. Vi bidrar gjerne med støtte,
både økonomisk og organisasjonsmessig.
Kretsen har 20 aktive medlemsklubber. Det er registrert 2255 aktive medlemmer. Dette er det
høyeste tallet på lang tid! Tall er hentet fra SportsAdmin, og er fra 2018. Tall fra 2019
kommer i mai 2020.
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Utdanning
Hurtigløpsfunksjonærer på nasjonalt og internasjonalt nivå har deltatt på de nødvendige
oppdateringskursene.

Anlegg
Det arbeides kontinuerlig med anleggsutfordringer i kretsen. Frogner stadion og Valle Hovin
har hatt vansker når det er mildvær. På Valle Hovin er det lekkasjer og sirkulasjonsvansker
som tidvis gjør banen ubrukelig for stevner, og det har vært utfordring med sikringen( gamle
puter som slipper inn vann og fryser bl.a). Kultur og Idrettsbygg (KID) utførte de planlagte
arbeidene på Valle Hovin, men de møtte dessverre på nye utfordringer. Det viste seg at
ammoniakkanlegget på Valle Hovin ikke kan tas i bruk. KID har gjort nødvendige
utredninger, men ikke funnet alternative løsninger. Det endte med at Bymiljøetaten (BYM).

ikke fikk driftet anlegget med kunstis, men legger naturis på Valle Hovin når vær/temperatur
tillater det. Valle Hovin ble stengt for organisert idrett sesongen 2019/20. Dette vil antakelig
også gjelde for sesongen 2020/21. Frogner stadion overtok sikringsputene fra Valle Hovin,
etter at putene på Frogner ble ødelagt av hærverk. BYM har bestilt nye sikringsputer som vi
håper kommer på plass til 2020/21 sesongen.
Det jobbes fortsatt med prosjektet "Is for alle-tak over Valle." Sonia Henie ishall skal etter
planen være klar til bruk januar 2021. Asker Sk jobber videre med å få tak over Risenga
kunstisbane. Prosjektet kalles "Folkehallen," og baserer seg på Kristiansund-standard.

Anleggsutvalg, hurtigløp, Oslo
Høsten 2018 ble det nedsatt et anleggsutvalg i regi av skøytekretsen med spesielt mandat å
følge opp anleggssituasjonen for hurtigløp i Oslo. Dette ble gjort som direkte konsekvens av
problemene med is-flaten på Valle Hovin og begrensningen i tilgang på Frogner Stadion.
Anleggsutvalget har gjennomført møter med KID og BYM med formål å sikre at nødvendig
vedlikehold og reparasjon på Valle Hovin blir utført i god tid før sesongen 2019/2020, samt
at Frogner Stadion gjenopprettes med full 400m bane for hurtigløp.
Kretsen, Anleggsutvalget og Interessegruppa for Valle Hovin har samarbeidet om Innspill til
behovsplanen til OIK. Henning Hagelund skrev innspillet om Valle Hovin og Gerrit
Middelkoop skrev innspillet til aktiviteter på hjul. Roller Derby lagde sitt eget innspill, og
kunstløp var fornøyde.
Etter at det ble klart at kjøleanlegget på Valle Hovin ikke lot seg reparere, har det vært
avholdt flere isfordelingsmøter med BYM, OIK, banemannskapet, Bandy, OSK, Aktiv og
AOSK for å få avklaring rundt issituasjonen, sikring og treningstider. Dette arbeidet
resulterte i at vi fikk utvidet is-tilgang på Frogner Stadion, slik at det aller meste av kretsens
hurtigløpsaktiviter har latt seg gjennomføre med små tilpasninger.
Referater fra møtene i anleggsutvalg, hurtigløp finnes på http://www.aosk.org/Referater/
Sonia Henie Ishall.
Vi venter spent på å ta den nye Sonia
Henie Ishall i bruk. Byggingen går som
planlagt og forhåpentligvis kan den nye
ishallen tas i bruk jan

Rapport om virksomheten for Autorisasjonsrådet i AOSK i 2019
Autorisasjonsrådet har i 2019 bestått av:
Ari Børde Krøyer, Asker Skøyteklubb
Asgeir Mamen, Asker Skøyteklubb
Heidi Støen, Aktiv Skøyteklubb
Aktiviteter
Det er ikke avholdt møter i autorisasjonsrådet. På grunn av sykdom i familien har leder hatt
begrenset tid til oppfølging av autorisasjonsrådet. Tiden har ikke strukket til. Asgeir fikk
forespørsel fra Asker skøyteklubb om å holde Dommer- og tidtakerkurs.
Det ble holdt 16. januar. Kurset har gitt oss to nye Dommere/Tidtagere, begge fra Asker SK:
Vegard Lønborg Jensen, Bjørnemyrveien 35, 1415 Oppegård, edle-be@online.no
Ola Gåseidnes, Briskeveien 73, 1405 Langhus, olagas@online.no
Ytterligere tre deltok, men må ta selve autorisasjonen senere.
Forsøkte helt på slutten av sesongen om å få avholdt et Dommer-tidtakerkurs for hele kretsen,
men innen praktiske ting ble avklart innså vi at det ble for knapp tid til annonsering av kurset.
Kommunikasjon med klubbene
Heidi var på informasjonsmøte for medlemmene som Aktiv skøyteklubb inviterte til i starten
av sesongen. Ba styret videreformidle at Autorisasjonsrådet gjerne holder Dommer og
tidtakerkurs for alle som er interesserte. Skulle noen være interesserte i overdommer eller
starterkurs er det også bare å ta kontakt.
Styret ønsket at Autorisasjonsrådet satt en dato for kurs heller enn at de skulle spørre
kandidater og fastsette dato.
Innstilling til overdommere (OD) og startere (ST) for sesongen 2019-2020 ble sendt
Dommerutvalget i Hurtigløp (DUH) i mars 2019
Endringer: Fremmet de samme kandidatene til Nivå 1 som forrige sesong. Starterne Hege
Nerstad Gundersen og Ari Børde Krøyer samt overdommer Heidi Støen. Hege fikk
forespørsel fra NSF om ISU kurs, men var forhindret og måtte takke nei.
Vi hadde ingen kandidater til OD og ST kurs verken på krets- eller nasjonalt nivå.

ÅRSBERETNING HURTIGLØP 2019
Rekrutteringen til skøyteskolene er stabil, når det er is.
Arrangement 2019
Det har vært flere større arrangement i regi av kretsens klubber. Klubbene holder et høyt nivå
som arrangører, selv om det stadig er behov for ny-rekruttering av dommere og funksjonærer
på alle plan!
Asker skøyteklubb arrangerte Risengaløpet 7. desember 2019, med 30 jenter og 50 gutter,
samt 7 i gjesteklasser.
KM ble arrangert av Asker skøyteklubb 27. januar 2019 på Risengabanen. KM del 1 ble
arrangert i forbindelse med Risengaløpet 2018, med de tradisjonelle distansene. KM del 2 ble
arrangert onsdag 6. februar 2019 med litt andre distanser: 100m, 300m og 600m, samt
lagsprint, lagtempo og fellesstart. Løperne som deltok viste som vanlig glede og entusiasme
for disse distansene. I tillegg konkurreres det i disse distansene i LM, så det er bra for løperne
å få mulighet til å prøve dem.
Hverken Aktiv eller OSK fikk gjennomført sine tradisjonsrike løp (ASK cupen) eller Siste
Indre på grunn av baneforhold på Valle Hovin og da Frogner bare hadde 250 m bane og at det
heller ikke var mulig å flytte til andre steder. Aktiv flyttet datoen i sin løpsplanlegging til
februar 2020 for å sikre at de skulle kunne gjennomføre. Mer om dette i neste årsberetning.
Asker, Aktiv og OSK har skøyteskole, samt regelmessige klubbløp som også er åpne for
andre løpere i kretsen. OSK har gjennom OIK arrangert skøyteskole for til sammen 105
deltakere fra Majorstuen skole (AKS) på Frogner stadion 2 ganger i uken. Tiltaket har vært
meget godt mottatt og er ønskelig at skal videreføres også neste år. Asker skøyteklubb
arrangerte sine årvisse skøytekurs for skoleklasser på barneskoler i Asker kommune. Hver
klasse får tre kursdager. I år deltok ca 350 elever. Hvert år arrangerer klubben også
skolemesterskap, i samarbeid med Bondi skole der blant annet 7. trinnselever stiller som
funksjonærer. I år ble mesterskapet arrangert torsdag 17. januar 2019, som var for de som
deltok på skøytekurs høsten 2018. Planen var å arrangere skolemesterskapet rett etter at
skøytekursene var ferdig, i slutten av november. Men pga svært dårlig værmelding ble
mesterskapet flyttet til januar. Mer om det i neste års beretning.

Sportslige høydepunkter
Kretsens løpere har gjort mange og svært gode prestasjoner i 2019. Oppdatering av
kretsrekorder ligger ute på hjemmesiden til kretsen: aosk.org. Styret henviser til
Speedskatingresults.com for mere utfyllende informasjon om tider og plasseringer. Ida
Njåtun, Allan Dahl Johansson og Ragne Wiklund er alle 3 representert på landslaget for
seniorer i Norge. De har alle 3 gjort svært gode prestasjoner også i år.
NM sprint, Gol, 29-30. desember 2018
Det ble to medaljer til kretsens løpere: Anne Gulbrandsen (Eidsvoll) fikk en flott 2. plass i
seniorklassen, mens Marte Bjerkreim Furnée (Asker) fikk en fin 3. plass.
Øvrige deltakere fra kretsen i Senior NM med sammenlagt plassering: Marius Bratli (Aktiv)
7. plass og Simen Kroken (Aktiv) 9. plass.
Øvrige deltakere fra kretsen i junior NM med sammenlagt plassering: Julie Berg Sjøbrend
(Aktiv) 12. plass, Hanna Svenni (Asker) 13. plass og Emilie Sparre Njøs (Aktiv) 20. plass,
NM allround senior, Arendal, 29.-30. desember 2018
To medaljer til kretsens løpere også i allround NM: Ida Njåtun (Asker) vant dameklassen,
mens Ragne Wiklund (Aktiv) fikk en fin 2. plass i samme klasse.
Øvrige deltakere fra kretsen i Senior NM med sammenlagt plassering: Runar Njåtun Krøyer
(Asker) 8. plass og Allan Dahl Johansson (Aktiv) 21. plass.
NM allround junior, Hamar, 12.-13. januar 2019
En medalje til kretsens løpere i jrNM: Marte Bjerkreim Furnee (Asker) fikk en flott 2. plass.
Øvrige deltakere fra kretsen i junior NM med sammenlagt plassering: Hanna Svenni (Asker)
8. plass, Oda Kjærvik Østenstad (Asker) 10. plass og Julie Berg Sjøbrend (Aktiv) 16. plass.
Det var ingen gutter fra kretsen som deltok.
Internasjonale konkurranser i junior- og neo-seniorklassene
Junior VM: Kretsen fikk en verdensmester i juniorklassen i 2019! Ragne Wiklund (Aktiv)
gjorde det svært bra og vant 3000m. I tillegg gikk hun inn til bronsemedalje på 1500 m.
Marte Bjerkreim Furneé (Asker) deltok også i samme jrVM. Ragne og Marte var med på
laget som fikk en flott 3. plass på team sprint. Flott innsats av kretsens løpere!
Deltakere i Junior World cup og neo-senior World cup fra kretsen var Marte Bjerkreim
Furneé (jr, Asker) og Marius Bratli (neo-senior, Aktiv). De gjennomførte mange solide løp.
Deres beste plasseringer kom i Bjugn 16.-17. november 2019, der Marte fikk en fin 5. plass
sammen med teamsprintlaget, mens Marius fikk en flott 2. plass på 500m og 4. plass 1000m.
VM enkeltdistanser, Inzell 7.-10. februar 2019
Ragne Wiklund var den yngste kvinnelige deltaker, og satte i tillegg norsk juniorrekord på
1500m med tiden 1.57.59. Anne Gulbrandsen (Eidsvold) perset på 1000m, med 1.18,48 og

ble med det nr. 23. Hun var også med på lagsprinten som satte norsk rekord, med tiden
1.30,56. Allan Dahl Johansson (Aktiv) ble nr. 23 på 1000m.
Sprint VM, Heerenveen 23.-24. februar 2019
Anne Gulbrandsen var kretsens deltaker, og ble nr. 23 sammenlagt.
VM allround, Calgary 2.-3. mars 2019
Deltakere fra kretsen: Ida Njåtun, NC 10. og Ragne Wiklund, NC 21. (NC - ikke kvalifisert
til siste distanse).
Landsmesterskapet, Stavanger, 15.-16. februar 2019
Dette er stormønstringen for de yngre løperne. Kretsen stilte med 14 løpere totalt. Av jentene
var det Julie Berg Sjøbrend og Hanna Svenni som utmerket seg ved å ta mange medaljer
hver, og blant gutta var det Fredrik Pedersen og Linus August Risnes som gjorde det samme.
Følgende jenter deltok fra kretsen (pallplasser blir nevnt): Stine Finsland (j 13 år, Asker),
Nina Milch Vinslid ( j 13 år, Asker), Maiken Nerstad Gundersen (j 14 år, Aktiv), Mathilde
Pedersen (j 14 år, OSK), Linnea Marie Stålvik Søfteland (j 15 år, Asker), Julie Berg Sjøbrend
(j 16 år, Aktiv, 1. plass 1500 m, 3. plass 1000m, 1. plass 3000m), Hanna Svenni (j 16 år,
Asker, 3. plass 500 m, 3. plass 1500m, 3. plass 3000m)
Følgende gutter deltok fra kretsen (pallplasser blir nevnt): Tinius Rambøl Alme (g 12 år,
Aktiv), Fredrik Pedersen (g 12 år, OSK, 2. plass på alle distanser) , Nils d`Alauzier (g 13 år,
OSK), David Luangtep Vangen(g 13 år, Aktiv), Linus August Risnes (g 13 år, Aktiv, 2. plass
500 m, 3. plass 1500m, 3. plass 1000m), Seb van Schelven (g 15 år, Asker/ Nederland),
Viktor Haukaas (g 15 år, Aktiv)
AOSK sitt 1. lag for jenter, Julie, Hanna og Mathilde, fikk en flott 2. plass på lagtempo.
For utfyllende resultater, se link:
https://www.dropbox.com/sh/xnguelu14s1mbhh/AABSRxQcP27H0qSxZdo7L4hXa/2018-2019/Landsmesterskap%202019?
dl=0&preview=Komplette+resultater+LM+2019+Sørmarka+Arena.pdf&subfolder_nav_tracking=1

Vikingrace, Heerenveen 2019
Fra kretsen deltok følgende løpere i Viking race 2019:
Jenter: Hanna Svenni (Asker), Julie Berg Sjøbrend (Aktiv)
Gutter: Fredrik Pedersen (OSK), Miika Klevstuen (OSK), Eirik Andersen (Aktiv)
Halvor Kjøsterud Erlingsen (Asker)
Det ble ingen pallplasser på våre løpere dette året.
Gutte- og jentelandskamp NOR-SWE-FIN, Hamar 23.-24. februar 2019
Fra kretsen deltok Hanna Svenni (Asker) og Julie Berg Sjøbrend (Aktiv). Julie vant 3000m i
jrB.
Gutte- og jentelandskamp NOR-GER-NED, Inzell 21.-22. desember 2019
Fra kretsen deltok Linus August Risnes (Aktiv).

Veteraner: NM for veteraner, Hamar, 19. - 20. januar 2019
Kretsens norgesmestre:
K30 Marit Stubø Jorde, OSS - 500m, 1500m, 1000m, 3000m
K45 Marja Haartsen, Aktiv Sk - 500m, 1500m, 1000m
K60 Sara Hemmer, Aktiv Sk - 500m, 1500m, 1000m, 3000m
M30 Andreas Haugerud, Aktiv Sk - 3000m, 5000m
M55 Eric Askildsen, LIK - 3000m, 1500m, 5000m
M60 Frode Eidsmo, OSS - 1500m, 3000m, 5000m
M65 Erik Vea, Aktiv SK - 500m, 1500m, 1000m, 3000m
M75 Magnar Lundberg, LIK - 3000m
Master games sprint, Leeuwarden, Nederland.
Resultater for AOSK løpere :
K30 nr. 1 Rikke Jeppsson
K45 nr. 3 Renate Jeppsson
M60 nr. 7 Frode Eidsmo
M65 nr .9 Erik Vea
M70 nr. 11 Magnar Lundberg
Master games allround, Fosenhallen, Bjugn.
Resultater for AOSK løpere :
K30 nr. 4 Marit Stubø Jorde
M30 nr. 2 Hans Kristian Jorde
M30 nr. 3 Andreas Haugerud
M35 nr. 2 Martin Grothe Lien
M60 nr. 1 Frode Eidsmo
M60 nr. 2 Erik Vea
M75 nr .3 Magnar Lundberg
AOSK KM Allround veteraner Valle Hovin 22.-23. februar 2019
Lilleborg Idrettsklubb arrangerte det etter hvert tradisjonsrike uhøytidelige KM all-round for
Veteraner på Valle Hovin i februar 2019. Av 28 deltagere fullførte 24 løpere stor firkamp og
én løper liten firkamp. Fullstendig resultatliste finnes her: http://www.aosk.org/Resultater/
LANGLØP 2019
Hovedtyngden av banelangløp i kretsen organiseres av Lilleborg Idrettsklubb. Det har
gjennom året vært store utfordringer knyttet til baneforhold, les mer om dette under avsnittet
om anleggsutvalg, Oslo.
LIK-mila, Valle Hovin. LIK-Mila har i over 20 år vært arrangert på Valle Hovin hver
tirsdag kveld med start kl. 20:30.
Det har vært visse problemer med isforholdene på banen, spesielt på forsesongen. Fra nyttår

2019 var det imidlertid stort sett gode forhold, ikke minst takket være stabilt, kaldt vintervær,
slik at de siste 9 tirsdagsløpene kunne avvikles som normalt. Dette er også inntil videre de
siste løpene som har gått på Valle Hovin da kunstisanlegget nå er kondemnert og det ikke har
vært værforhold som har muliggjort natur-is på banen vinteren 2019-2020. ca 450
enkeltstarter ble gjennomført i løpene i januar/februar/mars 2019.
Silkemila Oslo Vest, Frogner Stadion. I sesongen 2018/2019 var hurtigløp på Frogner
begrenset til en bane på ca 250 meter. Dette i kombinasjon med dårlige is-forhold / dårlige
værforhold, gjorde sitt til at deltagelsen lå på et lavt nivå. Det ble allikevel avviklet
fellesstarter hver lørdag i perioden fra 5. januar til og med 9. mars. Totalt ca 50 deltagere og
77 enkeltstarter.
Fra sesongstart sesongen 2019/2020 var Frogner igjen satt opp med 400m bane og
sikringsputer, slik at løpene kunne gå som normalt. Banen har fungert bra med stort sett gode
is-forhold, og med unntak av én helg i desember, har det vært gått fellesstart på Frogner hver
lørdag i november og desember + på nyttårsaften. Totalt 9 løp, 102 deltagere og 296
enkeltstarter
Tirsdagstiern’ – Vest, Risenga. Etter bortfall av Valle Hovin, ble det satt opp testløp på
Risenga i slutten av november. Her har det tidligere vært et aktivt langløpsmiljø, og dette
våknet til live igjen med etablering av Tirsdagstiern’. Etter et testløp med tre deltagere siste
tirsdag i november, ble det avholdt 10.000m fellesstart på Risenga tre tirsdager i desember.
29 deltagere gjennomførte 51 mil-løp.
Eidsvoll Turn Skøyter gjennomførte 9 milløp i løpet av 2019 med et deltagerantall som
varierte mellom 6 og 20.
2. juledag formiddag ble det tradisjonelle maratonløpet Medistermarathon, forkortet på
grunn av begrenset is-tid og arrangert som timesløp. Medistertimen samlet 43 deltagere som
tilbakela til sammen 1001 km i løpet av én time.
Ask-mila 2019 ble arrangert torsdag 7. mars på Valle Hovin. Det foreligger ingen
resultatlister fra dette løpet.
Det er også gjennomført milløp i Asker, Nisseluemila 24. desember med ca 50 deltagere på
Risenga kunstisbane
På Eidsvoll ble det gjennomført 9 langløp (7 på Myhrer stadion og 2 på Setertjenn) i løpet av
2019 (Eidsvollkarusellen). Antall deltakere varierte mellom 6 og 20. Den tradisjonelle
Eidsvolldistansen ble arrangert for 39. gang 27. januar 2019 med 20 deltakere.
Totalt har det vært avholdt ca 40 løp og vært gått ca 1000 enkeltstarter innen kretsen i
kalenderåret 2019.

Turskøyting og langløp på vann
Det har vært opparbeidet skøytetrasé på flere vann i kretsen. Eidsvold Turn IF skøyter har
laget bane på Nedre Holsjøen på Gullverket der det også har vært arrangert fellesstarter,
Harestua Skøyteglede, som er tilknyttet turskøytegruppa i DNT, har vedlikeholdt en 5km
bane på Harestuvannet. Denne har vært åpen store deler av vinteren, og har vært svært flittig
besøkt. Oslo Speedskaters har arrangert spontanløp på Harestua. Dikermark IF har de siste
sesongene opparbeidet skøytebaner på Dikermarksvannene Svinesjøen, Nordvannet og
Verkensvannet. Det har vært arrangert skøytekvelder og familiedager der men ingen langløp.
Utover dette, er Syverudtjern og Langvann i Østmarka samt Maridalsvannet på Kjelsås, flittig
brukt når isen er god. Det er et voksende kontaktnett på tvers av grupperingene turskøyting,
langløp og hurtigløp i og omkring kretsens aktivitetsområde. Turskøytegruppa i DNT har et
meget aktivt miljø, og tilbyr ismeldinger gjennom skridsko.net portalen, samt at de arrangerer
fellesturer, sikkerhetskurs, livredningskurs og andre turskøyterelaterte kurs i vårt område. Av
våre klubber, er det Oslo Speedskaters som vel har det mest aktive turskøytemiljøet og det er
bare å kontakte dem om man er interessert i å vite mer om turskøyting.

KORTBANE 2019

Aktviteten på kortbane er fortsatt økende og det drives godt i hele kretsen. De2e året har det
vært trent i Grüner hallen i Oslo og i Holmen ishall. Det blir stadig flere løpere som kommer
til og også gledelig at det er løpere fra andre kretser som også trekker tilvåre treninger.
OSK har Einar Agdestein som fast trener og i tillegg har vi fått Marlon Elvebakken med på
trenerteamet på høsten 2019

Gjøvik var vertskap for NM/LM 23-24 mars, som samlet ca 60 deltakere totalt. Einar
Agdestein, Marte B Furneé og Thomas Lande Eriksen ble norgesmestre i sine klasser.
Mathilde Pedersen og Linus Risnes ble landsmestre i klasse 14 år og 13 år, mens Tinius Alme
ble landsmester i klasse 12 år.
Resultater fra NM/LM kan ses her: https://www.facebook.com/events/
632357137197451/permalink/669598836806614/
Kortbane i Norge har nå virkelig tatt steget ut i Europa og fra kretsen har Mathilde Pedersen,
Linus Risnes, Fredrik Pedersen, Tinius Alme, Eirik Andersen, Miika Klevstuen og Aron
Feiring konkurrert i Star Class. Konkurransen er en serie av 3 løp og har løpere fra hele
Vest-Europa. Dette er å regne som Europa Cup for aldersbestemte klasser. Serien avsluttes
med en Europa Cup finale som samler de 8 beste fra Vest og Øst- Europa. Fredrik Pedersen
fra OSK avsluttet Star Class serien på en 3. plass sammenlagt i gutter junior D!
Serien som gikk gjennom 2018-2019 ble avsluttet med finale i Rostock i Tyskland 22.-24.
mars. Fredrik var eneste deltaker fra Norge og endte til slutt også her på en meget sterk 3.
plass. En veldig god plassering og et gjennombrudd for Norsk kortbane. Resultater:
http://www.shorttrackonline.info/compresult.php?comp=2506
I sesongen 2019-2020 har kretsen og Norge nok en gang markert seg på kartet med svært
gode resultater og bred deltakelse fra kretsen. Miika Klevstuen endte til slutt på en veldig god
3. plass i det første Star Class løpet for sesongen. Løpet ble arrangert i Bergamo i Italia i
helgen 25.-27. oktober. For resultater, se:
http://www.shorttrackonline.info/compresult.php?comp=3019
Vi gleder oss veldig til fortsettelsen med kortbane. Vi har vist at det nytter. Kortbane i
kombinasjon med lengdeløp har gitt oss fantastisk opplevelser i 2019 og vil fortsette å gjøre
dette også inn i framtiden. Det er mange som nå kikker på hva vi gjør i kretsen og har veldig
tro på vår filosofi og måten vi utvikler løpere og ikke minst det gode sosiale miljøet vi har.

ISPIGGING OG ØVRIG ARBEID MED IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Tilrettelagt idrett
Oppegård IL har god aktivitet, og to utøvere har nå gått over til Asker for å kunne satse mer
på kortbane. Kretsen hadde deltakere i KM hurtigløp, i NM kortbane og i Trondheim Open
(kortbane )i egne klasser. Denne sesongen har også en del stevner i hurtigløp blitt satt opp
med egne klasser. I regi av Norges Skøyteforbund har det vært skøyteskole på Valle Hovin.
Dette tilbudet ble ikke videreført på Frogner. Ispigging Oslo Handikap Idrettslag har
gjennomført ukentlig trening på Valle Hovin til mars 2019, og på Frogner fra november
2019. Asker har også hatt treningstid for ispigging på Risengabanen.

RULLESKØYTER / INLINE
Etableringen av inlinebanen på Bjerkås i Asker har blitt en flott
treningsarena for Asker SK, kretsen og ikke minst for landslaget.
Inlinebanen er hyppig brukt til trening av både løpere til Asker
SK og øvrige løpere fra kretsen. Det planlagte inlineløpet på
Bjerkås 7.september 2019 måtte dessverre avlyses pga av
regnværet.
Oslo Speedskaters rulleskøyteklubb har etablert seg som en solid
klubb med rulleskøyteskolen for barn og ungdom på Bergbanen.
Rulleskøyteløpere fra klubben har deltatt i løp i inn- og utland.
Klubben gir et treningstilbud også for løpere som representerer andre klubber. OSS
arrangerte inlineløp på banen ved MAXBO Hvam. Løpet samlet 21 deltagere fra rekrutt til
veteran.
Det blir spennende å følge med etableringen av en ny inlinebane som Lørenskog SK er i gang
med. Ny inlinebane i Lørenskog blir et viktig anlegg øst for Oslo.
ROLLER DERBY
Oslo Roller Derby ble norgesmestere 30. juni 2019 under NM-veka i Stavanger.
0slo Roller Derby Klubb har fortsatt målrettet sportslig utvikling, både for spillere og
funksjonærer. Det er høy aktivitet. Klubben har arrangert flere bootcamps, hjemmekamper og
turneringshelger, og både A- og B-laget spiller kamper både i Norge og utlandet. Klubben
hadde også en rekke deltakere på landslaget til årets World Cup.ORD ønsker også å øke
nivået på Roller Derby i resten av landet, og arrangerer årlig Day of Derby– The Challenge.
Der blir scrimmeklare spillere fra hele landet invitert for å delta på en helgelang turnering
med workshops kamper. Mange spillere fra mindre lag rundt om i Norge fikk her mulighet til
å spille sin første kamp og lære på det viset man lærer best, ved å spille. For rekruttering
arrangeres åpne dager, nybegynnerkurs og ukentlig trening.

ÅRSBERETNING KUNSTLØP 2019
Sesongen 2019/2020 viser at kretsen er ledende i Norge innen kunstløp.
Kretsen har fremdeles 7 aktive kunstløpklubber: Asker Kunstløpklubb, Bærum Skøyteklubb,
Oslo Idrettslag Skøyter, Oslo Skøiteklubb, Romerike Kunstløpklubb, Ullensaker
Issportsklubb og Jar IL.
Rekrutt 2026
Rekrutt 2026 er Norges Skøyteforbund sitt satsingsprosjekt for kunstløpstalenter hvor de
ønsker å tilby økt kompetanse for både løpere og trenere med OL-deltagelse i 2026 som mål.
Fra kretsen er deltakere i Rekrutt 2026 er fremdeles 5 fra AOSK Skøytekrets – mao. er
krestsen svært tungt tilstede i rekruttering av unge kunstløpere som kan ta over stafettpinnen
etter Gjersem-tvillingene og Sondre Oddvoll Bøe.
Løpere som er i satsingsgruppa Rekrutt 2026 er:
Linnea Kolstad Kilsand, AKK, Ida Vamnes, AKK, Ine Olstad, AKK, Oda Tønnesen Havgar
og OIMilla Ruud Reitan, OSK
Forbundslag
Kretsen har størstedelen av løperne som er på forbundslaget:
Sondre O. Bøe, Kari-Sofie Tellefsen, Marianne Stålen, Frida Berge, Linnea S.K.Kilsand, Oda
Tønnesen Havgar, Ine Olstad, Ida Vamnes og Milla Ruud Reitan
Det har vært en svært god sesong for kretsens løpere i år også.
Nasjonale konkurranser
NM/LM Hamar 4.1 – 6.1 Hamar
Resultat for kretsens løpere:
Debs A
2. Ingeborg Cecilie Slørdal Tellefsen, OSK
10. Victoria Tvedt, AKK
11. Arina Jaros, OSK
13. Kornelia Høisæther, AKK
14. Kristine Sand Gimming, AKK
16. Sofiya Borshch, OSK
Novice A
2. Ida Eline Vamnes, AKK
3. Linnea Kolstad Kilsand, AKK
4. Oda Tønnesen Havgar, OI
5. Kamilla Aaby, AKK
6. Ine Olstad, AKK
8. Milla Rudd Reitan, OSK
11. Therese Tran Hillestad, OSK
12. Johanna Høiseth Ulvebne, OI
13. Alexandra Bjørge, OI

Junior A
1. Frida Berge, AKK
4. Kari Sofie Slørdal Tellefsen, JIK
6. Lisa Yu, OI
9. Nina Joakimsen, OI
10. Dina Vassbotten, OSK
11. Ronja Rondestvedt OSK
15. Nayah Thu, AKK
17. Martine Sandberg, OSK
 enior A
S
1. Camilla Gjersem, AKK
2. Marianne Stålen, AKK
 errer
H
1.Sondre Oddvoll Bøe, AKK
Norgescupfinale i Asker 2.2-3.3 Asker
Resultat for kretsens løpere
Debs
1. Elvi Andreassen, AKK
2. Live Tofte, AKK
3. Ulla Emilie Ramseng, Fossum, AKK
6. Anna Birgitte Ulven, BSK
7. Victoria Bruteig, BSK
 ebs A
D
5. Arina Jaros, OSK
8. Ingeborg Cecilie Slørdahl Tellefsen, OSK
 ovice
N
1. Isa Harsjøen Deverill, AKK
4. Idun Lofthus Morken, OI
Novice A
2. Linnea Kolstad Kilsand, AKK
3. Oda Tønnesen Havgar, OI
4. Ida Eline Vamnes, AKK
5. Kamilla Aaby, AKK
6. Johanna Høiseth Ulvebne, OI

 unior
J
1. Charlotte Schønning Chutjian, JIK
7. Åshild Birgitte Berg Lundby, RKK
Junior A
1. Frida Turiddotter Berge, AKK
5. Lisa Yu, OI
7. Nina Joakimsen, OI
Senior A
1. Marianne Stålen, AKK
Internasjonale plasseringer:
Sondre Oddvoll Bøe; nr. 3 i santa claus Cup, nr. 5 i Challenge cup
Kari-Sofie Tellefsen nr. 12 I Prague Ice Cup
Marianne Stålen nr 5 i Denkova-Stavski Cup
Frida Berge nr 10 i Denkova-Stavski Cup
Linnea S.K Kilsand nr. 3 i Challenge Cup, nr. 7 i Nordic Championship
Oda Tønnesen Havgar nr. 6 I Prague Ice Cup, nr. 8 i Bratislava Grand Prix
Ida Vamnes nr 3 i Denkova-Stavski Cup
Camilla Gjersom nr 7 i Nordics Open.

