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STYRETS ARBEID
Det ble ikke avholdt fysiske styremøter i 2021. AOSK har tre søknadsfrister med kriterier for
støtteordninger. Det er for å forenkle prosessen med behandling av søknader, og for å sikre
likebehandling. De faste søknadsfristene: 1. mars og 1. juni og 1. november, gjør det
forutsigbart for styremedlemmene når det skal være styremøter. Styremøter avholdes også om
det dukker opp saker fra klubben/forbundet/idrettskretsen. I 2021 ble styremøtene
gjennomført digitalt.
Styret har hatt jevnlig dialog per e-post/telefon, om innkomne saker/utfordringer som ikke
kan vente til oppsatte styremøter. Styrereferater og annen nyttig informasjon blir lagt ut på
ASK sin hjemmeside, aosk.org.
Styret, ved Herbert, Gerrit og Renate, har gjort endring av lovnorm for særkretser/regioner.
Kretstinget ga styret fullmakt til å oppdatere lovverket for ASK i henhold til gjeldende
lovnorm for særkrets vedtatt av idrettsstyret 23. oktober 2019.
Styret, ved Gerrit Middelkoop og Renate Jeppsson, har deltatt på isfordeling møter,
treningstid møter med Oslo idrettskrets (OIK) og Bymiljøetaten (BYM), og flere
informasjonsmøter med OIK om Covid-19 tiltak.
Gerrit og Renate videreførte innspillene fra evalueringen av Frogner fra sesongen 2019-2021
med nye ansatte på Frogner stadion/BYM, banemannskap og med ny drifter av kiosken på
Frogner. Gratis inngang, gratis lån av skøyter på Frogner, og pandemi førte til utfordringer.
Hyppig dialog og nettmøter med BYM måtte til for å enes om løsninger som både
hurtigløpere og publikummerer kunne forholde seg til. AOSK vil fortsette å jobbe aktivt med
BYM om å bedre informasjon om åpnings- og treningstider, skilting og sikkerhet for brukere
av Frogner stadion.
Pandemien medførte at det ikke ble avholdt klubbledermøte eller trenermøte høsten 2021 i
regi av styret. Gerrit og Renate videreførte innspillene fra evalueringen av Frogner fra
sesongen 2019-2021 med BYM, banemannskap og med ny drifter av kiosken på Frogner. 1.
september 2020. Punktene fra evalueringsmøtet på Valle Hovin ble sendt inn til BYN på
forhånd og det resulterte i at møtet ble meget konstruktivt og at vi kom fram til konstruktive
løsninger for alle parter.

Renate har dialog med ispiggerne som får rapport etter hver økt.
Representasjon og administrativt arbeid - nettmøter
22. februar. AOSK styremøte. Nettmøte.
23. mars 2021. Oslo idrettskrets (OIK)infomøte om i fordelingsprosessen for 2021/2022
25. mars 2021. Nettmøte med OSK kunstløp og kortbane og I kunstløp. Gerrit og Renate.
Kortbane og kunstløp sendte brev til OIK under fordelingsprosessen til sesongen 2020/2021.
Brevet ga positivt utslag. Nytt innspill i fordelingsprosessen ble sendt fra ASK, med
endringer tilpasset sesongen 2021/2022 med tanke på utfordringer om istid/ishall.
Konklusjonen etter 3. utkast til fordeling ble for kortbane og kunstløp en ok løsning.
19. mai. AOSK Kretsting som nettmøte.
3. november. AOSK styremøte. Nettmøte.
10. november møttes Gerrit, Herbert og Renate for å revidere lovverket.
9. desember 2021. Løren ishall forprosjekt. Oslo Bygg har mottatt bestilling fra Bymiljøetaten for å
utarbeide forprosjekt for en ny Løren ishall. Gerrit og Kristin Slørdahl, OI kunstløp.
14. desember 2021. OG informerte om Covid-19: smitteverntiltak og utfordringer dette får for
idretten. Gerrit
17. desember 2021. OIK, OSK og OI angående vår/sommeris. Avhengig av budsjettet til Oslo
kommune om å ha to ishaller åpne. Renate
17. desember 2021. Samarbeidsmøtet: Bymiljøetaten(BYM), drifter av kiosken, OI hurtigløp
og Renate. Samkjøring av Covid-19 restriksjoner, garderober stengt, utfordringer publikum
og hurtigløpere. Enighet om at alle som skal til indre bane skal bruke brua. Hurtigløpere skal
også opp trappa, ta til høyre og gå til benkene foran kiosken. Benkene fra Valle Hovin ble
hentet til Frogner. Med flere benker ble det enklere å holde avstand under skifting.

KRETSSAMLING FOR KUNSTLØP OG HURTIGLØP
Akershus og Oslo Skøytekrets inviterte ungdomsutøvere til samling med fokus på mental
trening helgen 18.-19. september 2021.
Mental trening er en viktig nøkkel på idretts knippet.
Astrid Lauritsen som ledet seminaret, har et opplegg som er rettet mot ungdom og foreldre.
Hun har bakgrunn fra kognitiv psykologi og utviklingspsykologi, samt at hun har flere
sertifiseringer som mental trener fra Nordic Coach & NLP Academy. Hun har jobbet med
Bodø/Glimt over en lengre periode gjennom flere år, og trent flere av våre beste kunstløpere,
bla Camilla Gjersem.
Bakgrunn for seminaret er at det kognitive og mentale spiller en vesentlig rolle i
idrettsprestasjoner på alle nivå. Hjernen er formbar og må trenes på samme måte som de
fysiske musklene, og derfor er dette temaet nødvendig for ungdom når viktige valg skal tas
mot voksenlivet.

Deltakerne fikk faglig påfyll for å utvikle personlige egenskaper, men også spørsmål og
oppgaver om hva som begrenser og utvikler positive og negative tanker og overbevisninger.
Hva begrenser deg? Hva kan du kontrollere? Ser kroppen min fin ut? Jeg gir for lett opp. Jeg
vil at venner skal like meg og jeg blir inspirert når andre lykkes. Sentrale dilemmaer under
samlingen.
Seminaret hadde samlet en gruppe flotte ungdommer som nå går inn i den «vanskelige
tredjerunden». Spørsmålene ovenfor kan derfor bli en krevende hverdag lekse når disse skal
tilpasse seg ambisjoner, målsettinger og ikke minst foreldres forventninger. Hvem er tilstede
når vanskelige tanker dukker opp hos en stresset tenåring.
I denne fasen blir sannsynligvis foreldrene viktigere enn noen gang. Og det var vel nettopp
dette spørsmålet som førte veien videre til å videreutvikle programmet. Mødre og fedre er jo
tross alt de viktigste personene i livet. Her er hennes oppsummering etter samlingen. Jeg
opplevde helgen som veldig fin.
Både foreldre og utøverne var nysgjerrige og veldig delaktige gjennom hele økten og jeg fikk
inntrykk av at dette var noe de satt pris på og hadde bruk for. Ble meget godt mottatt og alt
var godt tilrettelagt og godt organisert.
Nå krysser vi fingre for at våre talenter ser fremover og fortsetter, så skal vi gjøre hva vi kan
for å legge forholdene til rette for alle grener og grupper.
Sondre Oddvoll Bøe holdt også barmarkstrening for deltakerne mellom de to øktene med
mental trening med Astrid, og dette virket å falle i god jord. De fysiske øktene var bra som
avkobling og fysisk trening, og samtidig var det spennende å få instruksjon av et «idol» som
Sondre nok er for mange av dem som deltok.

Bilde fra lørdag 18. september 2021

Bilde fra søndag 19. september 2021.

SAMLING FOR HURTIG- OG KORTBANELØPERE
Lørdag 23. oktober inviterte ASK til tilsvarende samling for kretsens hurtig- og
kortbaneløpere, ettersom de ikke hadde mulighet til å delta i september. Samlingen foregikk i
og rundt klubbhuset til Asker skøyteklubb. Opplegget var likt som for kunstløperne, med
foredrag/samtaler om mental trening med Astrid Lauritzen som hoveddel. Det var 20 løpere
fra klubbene Asker, Aktiv og OSK.
Dagen startet med et todelt foredrag, med aktiv deltakelse av løperne, med matpause midt i.
Deretter var det en 2 timers treningsøkt på kunstgressbanen og i trimtrappa, ledet av Aktiv og
NSFs Petter Andersen, assistert av AOSKs leder Renate Jeppsson og Aktivs trener Carl Erik
Sando.
Samtidig med at de aktive trente, fikk foreldre et foredrag om samme tema, med en
spørsmålsrunde på slutten. På den måten kan foreldre støtte de aktive og hjelpe dem med å ta
i bruk kunnskapen de fikk med seg denne dagen. Både løpere og foreldre var fornøyde med
utbyttet! Det er lite fokus på den mentale biten i treningsarbeidet, så mange foreldre var
positive til å få dette påfyllet. Dagen ble avsluttet sosialt, med pizza og kaker til alle.

Bilder fra samlingen.

Fra kunstgressbanen i Asker 23. oktober

Trening i trimtrappa.

AOSK ønsker å styrke samarbeidet mellom klubbene i kretsen. Vi oppfordrer alle grener til
ulikt samarbeid mellom klubbene, som felles treningsdager eller helgesamlinger. Vi bidrar
gjerne med støtte, både økonomisk og organisasjonsmessig.
TABELLEN GIR EN OVERSIKT OVER KLUBBER MED AKTIVITET
HL(hurtigløp), KL(kunstløp), IL(inline/rulleskøyter, KB(kortbane), RD(roller derby)

Kretsen har 20 aktive medlemsklubber. Det er registrert 2106 aktive medlemmer. Dette er en
oppgang fra i fjor hvor det var registrert 2025 medlemmer. Tall er hentet fra SportsAdmin, og
er fra 2021. Tall fra 2022 kommer i mai 2022.
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UTDANNING
Hurtigløpsfunksjonærer på nasjonalt og internasjonalt nivå har deltatt på de nødvendige
oppdateringskursene.
ANLEGG I KRETSEN
Det arbeides kontinuerlig med anleggs utfordringer i kretsen. Frogner stadion har utfordringer
når det er mildvær. Frogner stadion overtok sikrings putene fra Valle Hovin, etter at putene på
Frogner ble ødelagt av hærverk. BYM har bestilt nye sikringsputer som vi håper kommer på
plass til 2021/22 sesongen.
RISENGA KUNSTISBANE
Asker Sk jobber videre med å få tak over Risenga kunstisbane. Prosjektet kalles
"Folkehallen", og baserer seg på Kristiansund-standard. Folkehallen står øverst i Asker
Idrettsrådets prioriteringsliste for større anlegg i Asker kommune. Planen er privat
finansiering, og det er opprettet AS Folkehallen på Risenga. Forslaget er pt. inkludert i
politiske prosesser knyttet til isanlegg i Asker.
RULLESKØYTEBANE
Bjerkåsbanen blir brukt godt - både som idrettsanlegg for skøyteklubben, skøyteforbundets
landslag, og andre klubber, men også som nærmiljøanlegg.
FROGNER STADION
AOSK har hatt jevnlig kontakt (per, tlf, e-post og digitale møter) med Oslo kommune,
Bymiljøetaten, for å finne løsninger for bruk av Frogner stadion under strenge
smittevernregler. Sikkerheten for hurtigløpere på Frogner har vært et tema gjennom hele
sesongen. AOSK har sammen med OSK og Autorisajonsrådet meldt inn ulike
sikkerhetsaspekter som er dokumentert med bilder, samt at det har vært gjort befaringer
sammen med BYM. Trallene med bandy-gjerder har BYM sagt at de skal finne en løsning der
trallene kan kjøres inn i en container/brakke.

VALLE HOVIN
Anleggsutvalget har blitt ledet av Henning Hagelund, medlem: Carl Erik Sando, Tor Audun
Sørensen (Bandy) og Børre Rognlien. Nils Einar Aas måtte trekke seg etter ansettelse som
gen.sek. i NIF.
Perioden har vært preget av oppstart av fase 1 for Valle Hovin. Første brukermøte med Oslo
Bygg som utbygger og vi som brukergruppe fant sted 1. februar 2021. Her ble vi bedt om å
komme med en liste over utstyr og funksjoner som var viktig for prosjektet.
Vi påpekte nødvendigheten av en egen tidtakerbu midt på oppløpssiden også for
dommerpanelet til bandy, friksjonsdekk for å kunne gå rulleskøyter på sommerstid, mulighet
til klubbhus i planlagt driftsgarasje og aller viktigst kulvert til indre bane i stedet for gangbro.
Kulvert var utelatt siden det ikke var en del av nedskalert hall av 2018 som hadde dannet
grunnlag for bestillingen fra Bymiljøetaten. Kulvert ble lagt inn som opsjon i
anbudsutlysningen.
Klubbhus i drifts garasjen ble avvist på grunn av sikkerhet. Anbudet ble utlyst før
sommerferien med svarfrist slutten av august, en frist som ble utsatt til slutten av september.
Anbudet hadde en ramme på 325 millioner.
Tiltak for salamandere med egne salamander gjerder og hoteller ble ferdigstilt sommeren
2021. Entreprenør ble offentliggjort tidlig november og valget falt på Håndverkskompaniet
med blant annet erfaring fra bygging av Sonja Henie ishall.
Tidlig desember ble vi gjort kjent med at man hadde satt ned foten for kulvert grunnet
prispress på hele prosjektet. Dette medførte at vi ba om møte med Byråd for kultur, idrett og
frivillighet, Omar Samy Gamal for å få dette omgjort. Den prosessen er gått i stampe. (ikke
avklart pr. 22.3.22 da dette dokumentet ble ført i pennen).
Prisøkninger på byggematerialer førte til ulike kutt som vi har gitt våre kommentarer til. Vi er
i mot kutt som har konsekvenser for den idrettslige utøvelsen på anlegget. Prosjektet startet
opp januar 2022 og forventes å være klart til høsten 2023.
Anleggsutvalget vil i 2022 jobbe sterkt for å få til en kulvert og starte opp jobben for å få
bevilget fase 2 av prosjektet med hall overbygg.
Utvalget møte Miljø- og samferdselsutvalget i Bystyret 6.4. for å legge frem saken om
kulvert.

Legges de gamle kjølerørene på Valle Hovin fra 1966 utover, vil rørene rekke helt til
Tønsberg.

SONJA HENIE ISHALL
Sonja Henie ishall ble overtatt av Oslo kommune i slutten av november 2020. Grunnet
pandemien ble ishallen først tatt i bruk i januar/februar 2021. Lands- og norgesmesterskapet i
kunstløp sesongen 20/21 ble avlyst grunnet smittesituasjonen.

Kretsen har store forventninger til bruk av hallen som er spesielt tilrettelagt for kortbane og
kunstløp.

RAPPORT OM VIRKSOMHETENE FOR AUTORISASJONSRÅDET I AOSK
Autorisasjons Rådet har i 2021 bestått av:
-

Ari Børde Krøyer, Asker Skøyteklubb

-

Asgeir Mamen, Asker Skøyteklubb

-

Heidi Støen, Aktiv Skøyteklubb, leder

AKTIVITETER
2021 ble også et år preget av korona pandemien og smitteverntiltak. Vi inviterte i desember
2020 til dommer- og tidtakerkurs 20. januar. På nyåret ble kurset utsatt grunnet
smitteverntiltak i Oslo kommune, som forbød innendørs arrangementer. Byrådet presiserte at
dette gjaldt alle konferanser, seminarer og andre faglige sammenkomster. Forbudet gjaldt
foreløpig til 21. januar. Vi utsatte kurset til 16. februar. Imidlertid planla vi å holde kurset på
digitalt på Teams dersom tiltakene ble forlenget.
Det ble kurs på Teams for seks deltakere. Ikke så forskjellig å forelese teorien, men det måtte
tenkes nytt med tanke på selve tidtakingen. Etter kurset fikk deltakerne tilsendt
presentasjonen og teoriprøven på e- post med en ukes svarfrist. Alle besvarte og bestod
teorien. Tre av deltakerne ble autorisert under ASK Cupen. Det er Keith Price, Lars Rambøl
og John Solem (alle fra Aktiv skøyteklubb). De andre tre passet denne dagen ikke for og vi
må forsøke å få det til senere.
Alle synes kurs på Teams fungerte greit. Ikke minst var det lettvint å ta kurset hjemmefra.
Tror vi i fortsettelsen primært vil holde kurs ved å samle deltakerne fysisk, men erfaringen
hindrer oss ikke i å holde det på Teams.
KOMMUNIKASJON MED KLUBBENE
Vi holder gjerne dommer og tidtakerkurs for alle som er interesserte og ber klubbene finne
kandidater til kurs. Kurset gir et godt grunnlag for å være banedommer og tidtaker på lokale
løp.
Det er et stort behov for flere overdommere og startere på nasjonalt og internasjonalt nivå.
Det er en voksen gjeng som innehar disse vervene i dag og vi trenger å få utdannet flere.
Norges skøyteforbund holder kurs så snart autorisasjon rådene melder at de har kandidater.
Innstilling til overdommere (Og startere (ST) for sesongen 2021-2022
Innstillingen ble sendt Dommerutvalget i Hurtigløp (DUH) i mars 2021
Endringer: Fremmet de samme kandidatene til Nivå 1 (ISU) som forrige sesong. Starterne
Hege Nerstad Gundersen og Ari Børde Krøyer samt overdommer Heidi Støen. Hege fikk
tilbud om ISU kurs, men måtte takke nei. Alle tre kandidatene ble stående på nivå 2.
Ingen andre endringer eller nye kandidater på nivå 2 (internasjonalt) eller 3 (nasjonalt) .
Vi hadde ingen kandidater til OD og ST kurs verken på krets- eller nasjonalt nivå.

ÅRSBERETNING HURTIGLØP
AKTIV SKØYTEKLUBB
Aktiv sine løpere har hatt gode resultater gjennom sesongen. Blant annet har Ragne Wiklund
nå etablert seg stabilt i verdenstoppen, med fine plasseringer i både OL, VM og
verdenscupen.
Aktiv står fortsatt uten en egen fungerende bane. Issesongen ble derfor avviklet på Frogner
stadion i samarbeid med OSS på mange områder. Vi har blant annet hatt felles
treningsgrupper og vært co-arrangører av Landsmesterskapet (LM). Klubben lider under
fraværet av eget anlegg, og rekrutteringen er svak.
Det er svært positivt at arbeidet på Valle Hovin startet opp i februar i år. Oppstarten ble
markert med et arrangement på Valle Hovin med taler av blant andre byråden for kultur, idrett
og frivillighet, samt bandy- og skøytepresidentene. Anlegget skal etter planen være ferdig til
skøytesesongen 2023/2024. I første fase vil det være et utendørsanlegg med hel isflate, men
prosjektet omfatter også fundamentering for et takoverbygg, i en fase 2. Det er ikke bevilget
midler til fase 2 foreløpig. Kampen står i første omgang om å få bygd en kulvert istedenfor
bro. Kulvert lå opprinnelig i planene, men står i stor fare for å bli kuttet. Dette er ikke er i
samsvar med bystyrets vedtak om at første byggetrinn skal tilrettelegge for hall, og heller ikke
i samsvar med parastrategien til NIF. Klubbens anleggsutvalg og arbeidet i
Interesseorganisasjonen for Valle Hovin har bidratt sterkt til at første spadetak for ny
skøytebane på Valle Hovin nå er tatt.
SKØYTESKOLE FOR BARN
Aktivs skøyteskole for barn ble arrangert etter nyttår Frogner stadion. Det var to grupper. Blå
gruppe bestod av nybegynnere og rød gruppe av viderekommende. På blå gruppe deltok ti
barn i 6-10 års alderen. Gruppen hadde fokus på enkle skøyteferdigheter gjennom lek. Rød
gruppe bestod av fem barn i 9-12 årsalderen, som jobbet med lengdeløp ferdigheter gjennom
lek. For begge grupper stod mestring sterkt i fokus.
Foreldre og barn har vært engasjerte og fornøyde med opplegget, og mange har uttrykt at de
ønsker å komme tilbake til skøyteskolen neste sesong. Et par av de fra rød gruppe har også
fått mulighet til å bli med på den vanlige treningsgruppen for 8-12 åringer videre.
SKØYTESKOLE FOR VOKSNE
Aktiv sin skøyteskole for voksne, som A-magasinet for noen år siden kalte for Oslos
«hotteste» tilbud, består av en teorikveld der man går gjennom teknikk og tipser om utstyr, og
fire kvelder med praksis på is. Skøyteskolen ble gjennomført som planlagt før jul med 12-14
deltakere. Det var også flere på venteliste.

ARRANGEMENTER
Etter nyttår, kunne det igjen arrangeres løp. ASK-cupen ble arrangert i januar med et strengt
smittevern regime, men med mange fornøyde løpere. Siden det ikke var mulig å arrangere løp
før jul ble klubbmesterskapet lagt inn i ASK-cupen.
Det største løftet var LM som ble arrangert sammen med OSS i midten av februar. ASK
Sykkelmagasin ble utgitt i forbindelse med LM. Siden LM ble arrangerte i fellesskap, ble
OSK invitert til å bidra med stoff som også omhandlet OSK og Frogner Stadion.
Treningsgruppe 8-12 år og juniorgruppen har vært i samarbeid med OSK, og er omtalt samlet
for Aktiv og OSK under OSK.
ØVRIGE ELITELØPERE
Bane Situasjonen i Oslo er vanskelig, og Aktiv sine eliteløpere holder til andre deler av
landet.
Allan Dahl Johansson og Ragne Wiklund er på landslaget, Simen Kroken er med i Team
Sprint, Viktor Haukaas og Julie Berg Sjøbrend i Mjøsteam, og Thomas Lande Eriksen og
Linus Risnes i Team Sørmarka. Simen har dessverre meddelt at han legger opp etter denne
sesongen.
VETERANGRUPPA
Veteran Miljøet i ASK er stort. Den eldre garde har ukentlige barmarkstreninger på Ekeberg
og også fellestreninger på Frogner Stadion på dagen. For de litt yngre er det ingen organisert
trening på is eller barmark, men løperne trener i grupper gjennom året, litt avhengig av bosted
og nivå. Veteranene i ASK trener også sammen med veteraner fra Oslo Speedskaters og LIK,
samt fra andre klubber innimellom.
Denne sesongen har vært betraktelig bedre enn de to foregående. Frogner har vært åpen for
veteraner hele sesongen, skøyteskolen for voksne har vært gjennomført, og det samme har
OBIK-løpene og mil løpene med fellesstart på Frogner og i Asker. NM for veteraner
kolliderte dessverre med LM, der Aktiv var arrangør. Deltakelsen fra klubben ble derfor
mindre enn den normalt ville vært. Internasjonale arrangementer har også denne sesongen
vært vanskelig å gjennomføre på grunn av pandemien.
OPPEGÅRD IDRETTSLAG - tilrettelagt allsport
Skøytetreningen foregår i Ski ishall, tirsdager kl. 15.30-16.45 september til april. Det har vært
3 – 7 stykker på treningene. Mangel på forutsigbarhet og smittevernhensyn har påvirket
oppslutningen om treningene som det har vært mulig å gjennomføre. Treningene har basert
seg på enkle tekniske øvelser, lek på isen og runde gåing. Dette er et program som utøverne
kjenner godt, noe som har vært forutsigbart og gitt en trygg ramme rundt treningene. Det har
blitt vektlagt å skape et godt sosialt miljø og at alle kan delta ut fra egne forutsetninger.
Utøverne har foreslått leker og vært «hjelpetrenere». Dette har gitt mestringsfølelse og
fremmet deltagelse. I tillegg har den enkelte fått muligheten til å trene på selvvalgte øvelser,

da det er nivåforskjeller og enkelte legger mer vekt på å utvikle seg som skøyteløpere.
Det har ikke vært muligheter for å delta på stevner på grunn av pandemien, da de fleste
stevner har blitt avlyst, eller holdt som regionale stevner av smittevernhensyn.
Utøverne har vist idrettsglede og stemningen har vært god på treningene i Ski ishall.
PARA HAR FÅTT EGEN ISTID I SONJA HENIE ISHALL
Eirik Knudsen Gåseidnes og Johanne trener og konkurrerer for OSK på kortbane i Sonja
Henie ishall. Maiken Gundersen fra Båstad trener også der, men konkurrerer for Båstad.
Treningene er åpne, uavhengig av klubbtilhørighet. Ellers følger Eirik også det ordinære
tilbudet til OSK. Johanne har også slengt seg med på noen av disse. Einar Agdestein trener
dem. Hør med Christian.
Kortbane har hatt egen tilrettelagt klasse siden kortbane gjenoppstod i Trondheim, det vil si
tilbake i 2010/2011. Tilrettelagt Allsport Oppegård IL var først ute der, så ble det etablert et
tilbud i Trondheim kortbaneklubb også. Asker skøyteklubb, OSK og Trondheim
Kortbaneklubb har hele veien hatt en tilrettelagt klasse siden det igjen ble arrangert kort
banestevner. Her kan nevnes Trondheim Open, Osk Open, NM/LM og sommer treningsleirer
i regi av Trondheim Kortbaneklubb, OSK og Asker skøyteklubb.

OSLO SKØITEKLUB OSK
HURTIGLØP/KORTBANE
Klubbens aktiviteter har vært preget av pandemien, men tilbudet til utøvere og skøyteskole
elever har i tilnærmet vært som normalt. Klubbens aktiviteter har til enhver tid vært tilpasset
gjeldende smittevern bestemmelser.
SKØYTESKOLE
OSK har gjennomført skøyteskoler på Frogner stadion og i Sonja Henie ishall, til tross for
pandemien har skøyteskolene vært økende. Fokuset har vært skøyteglede og læring av
grunnleggende teknikker. Skøyteskolene danner grunnlaget for rekruttering til intermediate
gruppen neste år.
INTERMEDIATE OG AKTIV GRUPPE
Intermediate gruppen organiseres som et samarbeid mellom OSK og Aktiv. Det har vært
gjennomført trening 2x pr uke i Sonja Henie ishall. Aktiviteten blant utøverne har vært stor
selv under periodene) med restriksjoner. Det har gjennom året blitt forsøkt med litt
forskjellige løsninger for å sette sammen grupper. En periode ble det delt inn i grupper for
jenter og gutter, men det ble avviklet til fordel for blandete grupper. Flere av løperne trener
sammen med junior gruppen, dette da både nivå og alder tilsier at de hører hjemme her. Siden
november har løperne hatt muligheten til å trene kombinasjonen kortbane og hurtigløp 4
ganger i uken. Klubbene har gode og kompetente trenere som alle gjør en svært god jobb med
barna (25-30 løpere). Klubbenes viktigste fokus er rekruttering.

JUNIOR GRUPPE
Sesongen vært sterkt preget av pandemien og mange løp har vært avlyst.
Etter sommeren 21 har det vært gjennomført 4 treninger pr uke i Sonja Henie ishall. Løperne
har tatt enorme steg teknisk, fysisk og taktisk. Fram til november ble alle aktiviteter
gjennomført på normal måte og det var mulig løp her hjemme og i utlandet. Junior D og
Junior C fikk med seg 2 Star Class konkurranser (Europa cup), mens Junior B og A og Senior
fikk kun med seg 1 konkurranse. I hurtigløp deltok vi på Odalsskøyta og 2 løp ute før alt ble
stengt ned igjen.
ÅRETS KONKURRANSER
I løpet av sommeren 2021 ble det gjennomført et utsatt LM i hurtigløp. Miika Klevstuen ble
landsmester på 3000 m. Junior D og C har deltatt på 2 stk. Star Class. Alle løperne har gjort
en svært god innsats. Miika Klevstuen vant A finalen på 500 m i Bergamo i oktober. For
Junior B og A og Senior ble det bare gjennomført 1 konkurranse i 2021. Pauliina Klevstuen
fikk en meget hyggelig 1 plass på 1000m og ble nr 3 sammenlagt i Junior A.
Under årets Odalsskøyte på Hamar vant Miika Klevstuen vant Junior C sammenlagt og
Fredrik Pedersen ble nr 2 sammenlagt i Junior B. Høsten 2021 ble det gjennomført i Bjugn
under høstferien. OSK har videreført sitt samarbeid med Aktiv skøyteklubb for alle våre
løpere i alle klasser. Samarbeidet fungerer svært godt og er med på å løfte skøytesporten i
Oslo betraktelig. Begge klubbene trener sammen, samt at vi har et tett og godt samarbeid
under konkurranser.

ASKER SKØYTEKLUBB
Asker sk har tilbudt et bredt spekter med aktiviteter for sine løpere gjennom året: lengdeløp,
inline og kortbane, i tillegg til barmarks- og sykkeltreninger og flere samlinger. Også 2021
ble preget av covid-19 restriksjoner, noe som medførte et redusert tilbud om samlinger og
konkurranser. Treningene gikk derimot som normalt, og antall aktive har vært relativt stabilt.
Treningene ble holdt på ulike steder: Risengabanen (hurtigløp og barmark), Bjerkåsbanen
(inline), Askerhallen (rekruttreninger) og Holmenhallen (kortbane). Klubben har egne
sikringsputer som lagres i kontainere utenfor Holmenhallen. Klubben jobber for at putene
skal kunne lagres i Askerhallen, og at vi får istid der fra og med høsten 2022.
Klubben hadde 2 seniorløpere og en juniorløper på høyt nivå vinteren 2021: Ida Njåtun, som
tilhørte forbundsgruppen, Marte Bjerkreim Furnée, som tilhørte Team Sørmarka og
forbundets Talent 2026-lag, og junioren Hanna Svenni, som tilhørte Mjøsteam og forbundets
Talent 2026-lag.
Ida deltok i “skøyte boblen” i Heerenveen, et konsept som ble arrangert etter strenge
smittevernregler, med EM, to WC-stevner og VM i løpet av 5 uker. I EM ble Ida nr 11
sammenlagt, med 5. plass på 500m som beste resultat. I WC1 fikk lagtempo laget, som i
tillegg til Ida besto av Ragne Wiklund og Marit Fjellanger Bøhm, en flott 3. plass med ny
nasjonal rekord: 2.59,24. På 1500m startet Ida i B-gruppen, lå an til en tid som trolig hadde
resultert i opprykk til A-gruppen, men falt dessverre mot slutten av løpet. I WC2 samme sted,

fikk det samme lagtempo laget en ny bronsemedalje, med enda en ny norsk rekord: 2.58,22. I
VM, som var den siste helgen i “boblen”, fikk laget 4. plass, kun 28 hundredeler bak pallen.
I NM for seniorer ble Marte nr 3 sammenlagt i allround, og tok en ny 3. plass på 3000m i
enkeltdistanser. Resten av vinteren var det lite løp for seniorene som ikke deltok i “skøyte
boblen”. Hanna Svenni, som tilhører Mjøsteam, gikk sin siste sesong i juniorklassen vinteren
2021. I jr NM sprint ble hun nr. 6 sammenlagt. Hun ble tatt ut til å delta i junior-VM, men
mesterskapet ble dessverre avlyst pga Covid-19. I NM allround for seniorer ble Hanna nr. 7
sammenlagt.
Etter sesongen, våren 2021, bestemte Ida seg for å legge opp som aktiv skøyteløper. Hun er
fortsatt med i skøytemiljøet, da hun er ansatt i Stavanger&Sandnes skøyteklubb, i tillegg til at
hun var ekspertkommentator på Viasats skøytesendinger høsten 2021.
Høsten 2021 arrangerte klubben Bjerkås Løpet, hvor løpere fra flere klubber deltok, og der
flere av våre egne rekrutter deltok for første gang. Bjerkås Løpet var ett i rekken av
inlinekonkurranser på østlandsområdet i løpet av sommersesongen. Noen av klubbens
juniorløpere deltok på flere av disse stevnene, og hevdet seg bra i sine klasser.
Senere på høsten ble både Marte og Hannah tatt ut til å delta i to neo Senior-WC i Inzell.
Marte fikk to flotte pallplasser, begge på 3000m. Endelig ble det mulig å arrangere løp her
hjemme igjen også, og i tillegg til Marte og Hannah debuterte Stine Finsland i NC, i
juniorklassen, denne høsten. WC2 ble arrangert i Stavanger, og der ble Marte tatt ut til å gå
teamsprint sammen med Martine Ripsrud og Julie Nistad Samsonsen.
Asker skøyteklubbs juniorgruppe består av 15-20 løpere. Rekrutt Gruppen består av ca 20
løpere. Juniorgruppen har hatt felles trening 3-4 ganger per uke, med flere individuelle økter i
tillegg. Rekruttgruppen har hatt tilbud om to treningsøkter felles i uken, både vinter og
sommer. Det har blitt arrangert klubbløp og klubbmesterskap for gruppene, og de har deltatt i
enkelte konkurranser andre steder også. Stine, Nina, Halvor, Anne Sofie og Hedda deltok i
landsmesterskapet på Hamar under sommerisen, utsatt fra vinteren 2021 pga pandemien.
Løperne gjorde sine saker bra, og Anne Sofie ble landsmester på tre distanser i jenter 12 år,
mens Halvor ble nr 2 på tre distanser i gutter 13 år. Det var en relativt stor gjeng som stilte til
start i Odalsskøyta i november, og på Maierløpet i desember gikk Hedda Finsland og Halvor
Kjøsterud Erlingsen gode løp. Halvor fikk tildelt vandrepremien Maiertrofeet for stevnets
beste prestasjon.
På grunn av pandemien var det ikke mulig å arrangere skøytekurs i gymtimene i 2021, og
heller ikke skolemesterskapet for Askøyskolene. På grunn av nye, strengere restriksjoner i
desember måtte dessverre det tradisjonelle Risengaløpet, og NC-stevnet som skulle
arrangeres samtidig, avlyses. Risenga Løpet ble gjennomført i mars 2022 i stedet for - mer om
det i neste årsberetning.

EIDSVOLD TURNFORENING SKØYTER
Eidsvold turnforening skøyter. Klubben har 84 medlemmer, hvorav halvparten er under 20 år.
Klubben har ikke deltatt med utøvere i nasjonale mesterskap 2021, men har vært aktive på
stevne fronten med klubbløp, 15 langløp og Eidsvoll Distansen som ble arrangert for 41 gang.
Rekruttgruppen deltok i 5 stevner, og aktiviteten på Myhrer stadion var økende så lenge
det var gode isforhold. Pandemien var også en medvirkende årsak til at konkurranse
deltakelsen falt. Når det gjelder ispreparering på Myhrer stadion er det bestemt å gå til
innkjøp av ny traktor. Den frivillige innsatsen er solid, noe som gjenspeiles i
regnskapet.
Skøyteklubben har ligget nede noen år, men målrettet innsats med rekruttering og fokus
på inkludering har økt antall medlemmer, spesielt i alderen 6-8 år. På veteransiden er
det også populært med langløp.

SKØYTEKLUBBEN LØRENSKOG
Skøyteklubben har kort levetid, men en solid stab erfarne medlemmer. Medlemstallet er i dag
112. Skøyteskolen f eks gjennomføres årlig med instruktører som har bakgrunn fra landslag
både som aktive og trenere. Ironisk nok ble årets kurs avlyst pga dårlig baneforhold. Siden
etableringen har anlegg stått i fokus. En ferdigtegnet skøytehall med tilbud om flere idretter
holder liv i kommunen, KOR og klubb. En lovet asfaltert rundbane ble av kommunen «lagt på
is», men nå ser det ut til at den kommer på plass.
Klubben har god økonomi. Barn og ungdom er hovedmålet, noe som gjenspeiles i
skøyteskolen hvor tilbudet er tilrettelagt for alle. Ert lokalt samarbeidsprosjekt med andre
klubber som kalles «vann og is» er en god løsning på dette. Klubben arrangerer også et
verdiseminar hvor aktuelle politiske, idrettslige og andre samfunnsspørsmål står på
dagsorden.

NESODDEN IF SKØYTEGRUPPE
Nesodden skøytegruppe består av tre aktive veteranløpere. Vinterkulda i januar 2021, gjorde
det mulig for skøytegruppa å tilby en ad hoc skøyteskole for alle aldre, fra fem år til over 50
år. I alt 18 stykker deltok over tre ganger, før isen dessverre smeltet vekk før vinterferien.

LANGLØP
Det ble ikke arrangert langløp i kretsen i perioden januar til november. Første løp ble avholdt på
Risenga 9.november. På Frogner stadion ble første løpsdag 27. november. Dette var første dag med
åpning for ordinær aktivitet på Frogner den sesongen. Totalt ble det avholdt 15 løp på Risenga og
Frogner Stadion i perioden november – desember 2021.

NSF Langløpsapp: https://rsapp.knack.com/nsf-llu#llu-login/
Informasjon om sikkerhet på vann og turskøyting: https://turskoyting.no/

KORTBANE
Nok en gang ble 2021 sterkt preget av pandemien også for kortbane. Fra januar til april i 2021
var det svært strenge restriksjoner som gjorde at vi ikke kunne benytte nye Sonja Henie ishall
på den måten vi hadde ønsket. Til tross for dette, gjennomførte vi mye aktivitet på kortbane
ute på Frogner stadion.
Som kjent ble smittet alene og restriksjonene langt lavere utover våren og gjennom
sommeren. Med mindre restriksjoner tok også aktiviteten seg opp fra august og mot
desember.
I august gjennomførte vi en stor treningssamling i Sonja Henie ishall. Med ca 40 løpere ble
det en meget vellykket uke som inneholdt mye kortbane, konkurranser i Holmenkollen og en
tur til klatreparken på Tryvann for å nevne noe. Takk til ASKE som støtte samlingen og
muliggjorde at vi kunne stille med mat til alle løpere under samlingen.
Fra august til desember var aktiviteten på kortbane nærmest normal og uten restriksjoner
nasjonalt. Med 13 timer i hall som inneholdt skøyteskole, mellomgruppe, juniorgruppe og
egen gruppe for tilrettelagt, var det høy aktivitet på kortbane i Oslo. Vi opplevde vekst
gjennom hele 2021.
NM/LM i 2021 ble dessverre avlyst nok en gang. Det var spesielt synd at det ikke ble
gjennomført i år, da dette skulle være en del av NM-Uka i Trøndelag.
Fra august til november, kunne vi nok en gang representere internasjonalt. Vi hadde løpere
med på 2 Star Class konkurranser for junior C-D og på 1 konkurranse i junior A-B. For første
gang kom vi hjem med 2 gull. Pauliina Klevstuen tok gull i Junior A på en distanse og det
samme greide hennes bror Miika Klevstuen på en distanse i Junior C. Begge løpere
representerer OSK. Vi gratulerer så masse.
Vi håper at sesongen 2022 vil gi oss langt større muligheter til å konkurrere både nasjonalt og
internasjonalt.
Kortbane er i stor utvikling nasjonalt og langt flere klubber kommer til som et resultat av
kortbane prosjektet i Norge. Framtiden ser lys ut for kortbane.

ISPIGGING OG ARBEID MED IDRETT FOR FUNKSJONSHEMMEDE
Klubb: Oslo handicapidrettslag (OHIL) i samarbeid med Aktiv Skøyteklubb (ASK)
Kontaktperson: Steinar Gustavsen (OHIL) og Henning Hagelund (ASK) Vikar: Petter Dybvig
TRENING
Frogner stadion mandager fra kl. 19.15 - 20.30, fra november til februar. I løpet av perioden
januar/februar var det ispigging kun én gang, og da møtte det kun én ispigger! Oppstarten i
november 21 ble utsatt til 22.11. på grunn av manglende is. Antall fremmøtte er stabilt lav og
varierer mellom 4 og 9 ispiggere. Årets mål for de fleste er Isbjørnen. Isbjørnen er
distansemerke og deles inn i 4 forskjellige krav. Isbjørnen gir alle, uavhengig av alder og
styrke, mulighet til å nå et mål. Utstyr: Vi har noen piggekjelker og staver til utlån. De som er
mest aktive, har egne kjelker og staver, men dette er ikke et krav for å være med.
Lagringsmulighet av utstyr fungerer. All lagring foregår på utøvernes eget ansvar.
INFORMASJON
Etter hver treningskveld legges dagens resultat samt en kort kommentar ut på ØHIL
hjemmesider i tillegg til at det sendes som e-post til interesserte.

REKRUTTERING
Også ispiggingen er avhengig av kontaktpersoner og trenere som stiller opp og som kan være
med å inspirere og motivere deltakerne til innsats. Rekruttering av frivillige er derfor fortsatt
en viktig oppgave for OHIL og ASK og som bør prioriteres. Jeg anbefaler alle til å komme på
en treningskveld for å bli kjent med aktiviteten og utøverne. Denne rekrutteringen har vært
fraværende de siste årene. OHIL og ASK kan derfor ikke forvente at ispigging vil være en del
av deres aktivitet i årene fremover. Noe må gjøres for å ta vare på denne fine aktiviteten.

Tilskuere under ispigging økta en mandagskveld i januar

RULLESKØYTER/INLINE
Som inline sesongen 2020 har også 2021 vært preget av Covid-19 pandemien, men det
kretsens inline løpere har heldigvis hatt mulighet å delta i løp i utlandet igjen.
Både Asker SK og Oslo Speedskaters har arrangert rulleskøyter sko og inline trening for
yngre løpere.
I Norge ble det igjen besluttet å ikke avholde baneløp før sommeren. På grunn av litt midre
strenge smittevernreglene har konkurranse blitt avviklet uten store restriksjoner.
Asker SK arrangerte sitt inlineløp på Bjerkås lørdag 18.september.
Oslo Speedskaters Maxbo Løpet arrangerte MAXBO løpet og kretsmesterskap søndag
5.september.

Kretsmestere inline 2021:
G13-16 Halvor Kjøsterud Erlingsen, Asker SK
J13-16 Anne Sofie Birkedal, Asker SK
G17-19 Erik Knudsen Gåseidnes, Asker SK
J17-19 Stine Finsland, Asker SK
M Senior Håvard Straumsnes, Oslo Speedskaters
Master's Nils Juell, Oslo Speedskaters

OSLO ROLLER DERBY
Oslo Roller Derby har hatt åpne treninger på Apalløkka idrettshall når Covid-restriksjonene
har tillatt det. De ordinære treningene er mandag og torsdag kl. 20.30 - 22.30.

19. oktober 2011 samlet 26 personer seg og ble enige om å stifte Oslo Roller Derby klubb.
Det er 10 år siden i dag og absolutt noe å feire.
I 2012 ble den første kampen i Norge spilt mellom ORD og Nidaros Roller Derby, på
bortebane i Trondheim. I 2013 spilte vi vår første hjemmekamp i Oslo mot Gothenburg Roller
derby. Det var bare starten på mange år med norgesmesterskap, verdensmesterskap,
hjemmekamper og turneringer her i Oslo, og bortekamper og turneringer over hele Europa og
til og med i Nord Amerika.
Hele Oslo Roller Derby-familien ønsker å takke de som tok initiativet og den harde jobben
med å få roller derby opp og stå her i Oslo. Og vi gleder oss til å bygge denne fine klubben i
mange mange år fremover. Hnetetn fra: https://www.facebook.com/oslorollerderby

ÅRSBERETNING KUNSTLØP
Sesongen 2021 viser at kretsen fremdeles er ledende i Norge innen kunstløp, til tross for nok
en sesong som har vært preget av lite konkurranser og begrensninger i trening pga
pandemien.
Kretsen har 7 aktive kunstløpklubber: Asker Kunstløpklubb, Bærum Skøyteklubb, Oslo
Idrettslag Skøyter, Oslo Skøiteklubb, Romerike Kunstløpklubb, Ullensaker Issportklubb og
Jar IL.
Året har, som 2020, vært nok et «annerledes» år for kunstløpklubbene. Det meldes dog om
lite / begrenset frafall, og det er flere klubber som melder om sterk rekruttering og tilførsel av
nye løpere i klubbene. Spesielt Jar IL, som har hatt egen ute-is, melder om mange nye løpere,
og rekord på skøyteskolen med 241 medlemmer.

Bærum KK har hatt litt mer is tilgjengelig enn hallene i Oslo, men har som de andre
rapportert om mye usikkerhet og avlyste show, konkurranser etc pga pandemien. Som Jar IL
har de også stor pågang på skøyteskole og god rekruttering, så dette lover jo godt for kunstløp
i årene fremover.
Et lyspunkt for ASK har vært at vi har avholdt workshop-helg for alle kretsens utøvere.
Løpere fra kretsen som er på forbunds laget i 2021:
Forbundslaget er består i 2021 av:
Senior:
Frida Turiddotter Berge, AKK
Linnea Kolstad Kilsand, AKK
Junior:
Ida Vamnes, AKK
Oda Tønnessen Havgar, OI
Rekruttlag:
Pernille With, AKK
Med Trenende Junior:
Ine Olstad, AKK
Emma Linnea Eriksen, AKK
Med Trenende Senior:
Kari-Sofie Slørdahl Tellefsen, OI
NASJONALE OG INTERNASJONALE KONKURRANSER
NM/LM ble avlyst grunnet covid, det samme med NC-finalen, og de aller fleste konkurranser
i løpet av våren og høsten 2021. Det ble heller ikke arrangert Nordisk Mesterskap i 2021.
Det ble dog holdt et digitalt stevne 21-23 mars, hvor Linnea Kolstad Kilsand, AKK, vant
klassen i junior A, med poengsum 51.48 på kortprogram. Ida Vamnes kom på 3.plass med
45,26 poeng og Kamilla Aaby kom på 4.plass med 38,19 poeng, Frida Turiddotter Berge;
AKK vant Senior A med 46,94 poeng på kortprogram, og Emma Linnea Eriksen vant i
Novice A
For Oslo Idrettslag Skøyter fikk Oda Tønnessen Vegar vært i Tallinn og deltatt på Tallinn
Trophy, der hun fikk en 6. plass. NRW Trophy, Dortmund, kom Linnea Kolstad Kilsand på 3.
plass, og Kilsand kom på 21. plass i Junior Grand Prix i Østerrike. I Andorra Open 21.nov
kom Kilsand på 2.plass, Frida Berge kom på 3.plass, og Pernille With kom på 2.plass i
Advanced Novice.

Sonja Henie ishall med Oda Tønnessen Havgar.
OSLO SKØITEKLUB OSK KUNSTLØP
Pandemien og restriksjonene den har medført har også i sesongen 21/22 vært krevende for
OSs omlag 35 aktive kunstløp utøvere, trenere og foresatte.
Pandemien medførte flere utsettelser før Sonja Henie ishall kunne tas i bruk. Sesongen 21/22
er den første hele sesongen hvor ishallen har vært i bruk.
VARIERT TRENINGSTILBUD
Kunstløperne i OSK trener mye og fast tilhold i Sonja Henie gjør at treningen er bedre
tilrettelagt for løperne. I tillegg til trening på is og barmark har utøverne ballettundervisning i
“ballettsalen” og barmarkstrening. Kunstløp og kortbane har samarbeidet om barmarkstrening
og det har gitt positive opplevelser både sportslig og sosialt.
Det er gjennomført foredrag for både løpere og foresatte om blant annet mentaltrening,
foreldrerollen og dømming. Dette har vært med på å styrke alle roller i klubben og styrke
fellesskapet.
TRENINGSSAMLINGER OG STEVNER
OSK kunstløp hadde for første gang sommerleir i Sonja Ishall før skolestart i uke 32 i 2021,
og i høstferien gjennomførte OSK oi OI svært vellykket treningsleir med “Visiting coach”
Regina Jensen.
Marie Markhus og Elma Kolbeinsen deltok fra klubben på NSFs “Sammen mot toppen”
h-2021.

Det har vært gjennomført stevner enn planlagt, men OSK har deltatt så langt har vært mulig.
I januar 2022 deltok Hannah Christensen og Marie Markhus i Nordics i København i klassen
Novice A, og kom på henholdsvis 7. og 11. Plass.
23. og 24. oktober arrangerte OSK sitt første kunstløpstevne i Sonja Henie ishall, et
NC-stevne for klassene Debs A/Debs, Novice A/Novice, Junior A/ Junior og Senior A/Senior.
OSK skulle etter planen arrangere NM-LM 2022 i januar i år (utsatt fra 2021), mesterskapet
ble igjen utsatt og ble arrangert avviklet i Sonja Henie ishall første helg i april. Fra OSK var
Alissa Aarøe, Elma Kolbeinsen og Ellevine Wetlesen tatt ut i Debs A, Therese Tran Hillestad
og Pernille Pran i Basic, og Hannah Christensen, Marie Markhus, Arina Jaros og Annabel
Grønntun i Novice A.
SHOW
Klubbens vanlige show arrangementer har i stor grad utsatt grunnet pandemien og
restriksjoner. Intermediate Gruppen har styrket show kapasiteten til klubben og vil være et
viktig bidrag til aktivitetene i neste sesong.
SKØYTESKOLENE
OSKs skøyteskoler har vært arrangert så langt det har latt seg gjøre i henhold til smittevern og
tilgang på is og har hatt mer enn 300 deltakere, både på Frogner stadion og i Sonja Henie
ishall. Skøyteskolene er en viktig rekrutteringsarena for klubben.
INTERMEDIATE
Oslo Skøiteklub startet i 2019 opp en ny treningsgruppe, OSK Intermediate. Tilbudet har vært
populært, og klubben oppfatter dette som et viktig tilbud til utøvere som allerede har gått en
del på skøyter. I år har Intermediate også vært en rekrutteringsarena inn i Cubs over 13, en ny
konkurranseklasse for OSK. Selma Lillehammer og Tora Børsum debuterte med hhv. 2. og 4.
plass. Intermediate har tre istreninger og to barmarksøkter pr uke i vintersesong.

