Årsberetning
for

Eidsvold Turnforening Skøyter
2011 / 2012

1. STYRET
Leder:
Nestleder:
Sekretær:
Kasserer:
Sportslig leder:

Jan H. Gulbrandsen
Maj-Britt Aarnes Hvammen
Mariann Dønnum
May Irene Bye
Trond Sjøberg

2. UTVALG
Økonomiutvalg:

Marianne Skøien, leder
Monica Tømte
Torunn Løkken
Elisabeth Fjørtoft

Baneutvalg:

Bjørn Huus, leder
Hans Hoelsæter
Torbjørn Sæther
Gjermund Tømte
Stian Fuglehaug
Pål Rognstad - reserve

Sportslig utvalg:

Trond Sjøberg, leder
Hans Hoelsæter

Valgkomité:

Nina Hovland
Olaf Dønnum

Revisorer:

Ståle Gulbrandsen
Stein Pettersen

Statistikk:

Else Haugen

Andre verv:

Even Gulbrandsen - Web-ansvarlig
Jan H. Gulbrandsen - Kompetanseansvarlig
Maj-Britt Aarnes Hvammen - Sponsorleder
Styret har fungert som medlemskontaktansvarlig

Jan H. Gulbrandsen har sittet som sekretær i styret til regionslaget NSF Region Innlandet
denne sesongen.

3. MØTER OG TILSTELNINGER



Årsmøte avholdt 28.04.11
Årsmøte i Kretsen, 11.05.2011, Even Gulbrandsen











Norges Skøyteforbund, ting 2011(28.-29.05), Maj-Britt Aarnes Hvammen
Paneldebatt i regi av Eidsvoll Idrettsråd 05.09.11, Jan H. Gulbrandsen
Klubbmøte i Akershus og Oslo skøytekrets 01.11.11, Jan H. Gulbrandsen
Møte ETF Allianse 21.11.11, Maj-Britt Aarnes Hvammen
Årsmøte ETF Allianse 05.03.12, Jan H. Gulbrandsen
Årsmøte Eidsvoll Idrettsråd 19.03.12, Maj-Britt Aarnes Hvammen
Klubbkveld med premieutdeling på klubbhuset 11.04.12
Skøytefest 21.04.12
Ni styremøter der det er behandlet 64 saker

4. MEDLEMSTALL (per 31.12.11)
Aldersfordeling
0-19 år
20 år og eldre
Totalt

29
34
63

Antall løste lisenser
Veteran Senior
Gutter 1
1

Jr. A

Jenter

1

Jr. B
1

Jr. C

12 år

11 år

10 år
1

1

Rekrutt
7
3

Antall lisenser totalt: 16

5. MESTERSKAP OG REPRESENTASJON I NORGE
NÅR

HVOR OG
HVA

HVEM

RESULTATER

04.-06.11

NM-enkeltdist.
sen/jr.
Stavanger

Espen Aarnes Hvammen 500m nr. 1 GULL og
Norgesmester, 1000m nr. 6
Anne Gulbrandsen

500m nr. 6, 1000m
nr. 5, 1500m nr. 8

18.-19.11

Jr. WC
Bjugn

Anne Gulbrandsen

500m nr. 22, 1000m nr. 25,
1500m nr. 31, 3000m nr. 27

07.-08.01

NM sprint sen/jr.
Asker

Anne Gulbrandsen

500m nr. 1 og 2, 1000m nr.
2 og 3, sammenlagt nr. 2
SØLV

Espen Aarnes Hvammen 500m nr. 1 og 11, 1000m nr.
4 og 14, sammenlagt nr. 7

04.-05.02

18.-19.02

NM-allround junior
Geithus

Landsmesterskap
Harstad
(enkeltdistansemesterskap)

Anne Gulbrandsen

500m nr. 2, 1000m nr. 3,
1500m nr. 3, 3000m nr. 4
Sammenlagt nr. 3
BRONSE

Espen Sjøberg

500m nr. 17, 1500m nr. 16,
3000m nr. 15, 5000m nr. 15
Sammenlagt nr. 15
500m – BRONSE, 1000m –
SØLV, 1500m nr. 4
Stafett, Akershus nr 7

Sigrid Bye

Espen Sjøberg

500m nr. 5,
1000m – BRONSE,
1500m – BRONSE,
3000m – BRONSE,
Samt GULL stafett,
Akershus

Espen Sjøberg har satt ny klubbrekord på 3000m og 5000m kl. gutter 16 år /G jr. B (gammel
og ny klasseinndeling).
Anne Gulbrandsen har satt ny klubbrekord på 500m og 1000m i kl. kvinner jr./K jr. A
(gammel og ny klasseinndeling). Anne har satt ny banerekord på 400m og 1500m på Myhrer
stadion, og har vunnet NC for jr. sammenlagt.
Espen Aarnes Hvammen har satt ny klubbrekord på 500m og 1000m menn senior.

6. MESTERSKAP OG REPRESENTASJON I UTLANDET
NÅR
18.-20.11

25.-27.11
02.-04.12

29.-30.12
21.-22.01
28.-29.01

17.-18.02

HVOR
WC gr. A/B
Chelyabinsk
Russland
WC gr. B, Astana,
Kazakstan
WC gr. B,
Heerenveen,
Nederland
Internasj. Race
Inzell, Tyskland
WC sprint gr. B
Salt Lake City, USA
VM sprint
Calgary, Canada
German Open
Inzell, Tyskland

HVEM
RESULTATER
Espen Aarnes Hvammen 500m nr. 23 begge løp (A)
1000m nr. 13 (B)
Espen Aarnes Hvammen 500m nr. 7 og nr. 5
1000m nr. 8
Espen Aarnes Hvammen 500m nr. 11 og nr. 14

Espen Aarnes Hvammen 500m nr. 1, 1000m nr. 6
Espen Aarnes Hvammen 500m nr. 17 og nr. 8
1000m nr. 19 og nr. 7
Espen Aarnes Hvammen 500m nr. 16 og nr. 23
1000m nr. 16 og nr. 22
Sammenlagt nr. 20
Espen Aarnes Hvammen 500m nr. 1 begge løp
1000m nr. 2

02.-04.03

03.-04.03

17.-18.03

WC gr. B
Heerenveen,
Nederland
Landskamp FINNOR-SVE
Seinajoki, Finland
Viking race
Heerenveen,
Nederland

Espen Aarnes Hvammen 500m nr. 9 og nr. 12

Espen Sjøberg

500m nr. 7, 1000m nr. 6,
1500m nr. 5, 3000m nr. 4

Sigrid Bye

500m nr. 23, nr. 22, nr. 23
1000m nr. 23,
Sammenlagt nr. 23

Espen Sjøberg

22.-25.03

VM enkeltdistanser
Heerenveen,
Nederland

500m nr. 21, 1000m nr. 20,
1500m nr. 16, 3000m nr. 16,
sammenlagt nr. 20
Espen Aarnes Hvammen 500m nr. 20 og nr. 21,
sammenlagt nr. 20
1000m nr. 24

Under VM sprint firkamp satte Espen Aarnes Hvammen ny norsk rekord sprint firkamp
sammenlagt. I WC sammenlagt ble Espen nr. 40 på 500m og nr. 43 på 1000m.

7. KLUBBMESTERSKAP
Arrangert 14.02 med syv deltakere
Klubbmestere:
- Jenter 12 år:
Sigrid Bye
- Gutter Jr. B:
Espen Sjøberg
- Kvinner Jr. A:
Anne Gulbrandsen
- Menn vet.2:
Audun Bye
- Menn vet. 4:
Torbjørn Sæther
- Kvinner vet.:
Nina Hovland

8. KRETSMESTERSKAP
Arrangert 27.12 med tre deltakere fra ETF Skøyter
Kretsmester:
- Jenter 12 år:
Sigrid Bye

9. ANDRE ARRANGEMENT
Egne løp
Antall deltagere i parentes
 Eidsvollkarusellen (langløp): 20.01 (26), 27.01 (9), 08.02 (21), 16.02 (14)
 Eidsvolldistansen (langløp): 29.01 (25)
 Klubbkarusell: 18.01 (16), 26.01 (21), 02.02 (15), 14.02 (13), men kombinert med
klubbmesterskap så totalt 20





Merkeløp: 18.01 (8), 02.02 (2), 06.02 for skøyteskolen (54)
Skoleløp for eidsvollskolene: 22.01 (72)
Skøyteskole: 16.01 – 23.01 – 30.01 – 06.02 m/ merkeløp (60 deltakere)

I tillegg arrangerte vi NC i Vikingskipet 19.-20.11 med totalt 100 deltakere.

Andre løp som klubbens løpere har deltatt i
Når

Hvor

Hvor mange

13.08
15.-16.10
22.-23.10
19.-20.11
26.-27.11
29.11
07.12
10.12
26.12
27.12
29.12
07.01
09.01
14.-15.01
21.01
21.-22.01
28.-29.01
28.-29.01
18.-19.02
25.-26.02
27.02
01.03
03.-04.03
10.-11.03

Vikingskipet, sommerløp
Vikingskipet, NC 1
Bjugn, NC 2
Vikingskipet, NC 3
Frogner, NC 4 - Oscarløpet
Vikingskipet, kveldsløp
Vikingskipet, kveldsløp
Vikingskipet, Odalskøyta
Vikingskipet, KM Hed-Oppl
Valle Hovin, KM
Leangen, Kretsstevne STSK
Kongsvinger, Vingerløpet
Vikingskipet, kveldsløp
Vikingskipet, Hamarlekene
Valle Hovin, Obikmila (langløp)
Bjugn, NC 6
Tønsberg, Vikingløpet
Stavanger, NC 7
Gol, NC 8
Vikingskipet, NC 9
Vikingskipet, kveldsløp
Valle Hovin, Ask-mila (langløp)
Vikingskipet, Sandefjordløpet
Vikingskipet, NC finale

2
2
2
1+1 i prøvepar
2
9
5
8
1
5
1
1
2
2
3
1
2
1
1
2
3
1
4
2

I tillegg har Eva Sjøberg, Jan Sverre Finskud og Torbjørn Sæther deltatt på mange av LIK mil
løpene på Valle Hovin.

10. UTMERKELSER
Ingen utmerkelser denne sesongen.

11. FUNKSJONÆRER/VERV/KURS
Det gikk igjen fint å få nok funksjonærer til norgescupløpet vi arrangerte i november. Til våre
lokale arrangementer har vi også greid å dekke opp med de nødvendige funksjonærene, men
utfordring når det gjelder utdanning av nye startere og dommere er der. Noen er i tenkeboksen
i forhold til slik skolering.
VERV
Erik Øsmundset er leder av dommerutvalget, DUH i Norges Skøyteforbund og medlem av
Teknisk komité hurtigløp, TKH. Fram til tinget i juni 2011 var han varamedlem til styret i
NSF. Han var delegat ved Europeisk hurtigløpskonferanse i Brüssel, Belgia i 2011.
OPPGAVER
Erik Øsmundset er ISU-overdommer og har hatt følgende oppdrag siste sesong:
 Overdommer for menn ved VM enkeltdistanser i Heerenveen, Nederland 22.-25. mars
2012
 Overdommer for herrer ved world-cup-løpene i Chelyabinsk, Russland i november
2011
 Overdommer for kvinner ved world-cup-løpene i Astana, Kazakhstan i november
2011
 Teknisk delegert, TD, ved NM sprint senior og junior i Asker i januar 2012
 Teknisk delegert, TD, ved LM for gutter og jenter i Harstad i februar 2012
 Teknisk delegert, TD, ved norgescup 1 på Hamar i oktober 2011
 Ledet kurs for norske overdommere på Gardermoen i oktober 2011
Ivar Øsmundset er internasjonal overdommer, nivå 2 i Norge, og har hatt følgende oppdrag:
 Overdommer kvinner ved norgescup 3, som ETF arrangerte, i Vikingskipet i
november 2011.
 Overdommer kvinner ved veteranmesterskapet i Oslo i januar 2012
 Overdommer kvinner ved norgescup 9 på Hamar i februar 2012
 Ass overdommer ved Sandefjordløpet i Vikingskipet i mars 2012
 Deltok på nasjonalt overdommerkurs på Gardermoen i oktober 2011
 Lokale oppgaver for ETF
Torbjørn Sæther er internasjonal overdommer, nivå 2 i Norge, og har hatt følgende oppdrag:
 Ass overdommer menn ved norgescup 3, som ETF arrangerte, i Vikingskipet i
november 2011
 Ass overdommer kvinner ved NM junior all round på Geithus i februar 2012
 Deltok på nasjonalt overdommerkurs på Gardermoen i oktober 2011
 Lokale oppgaver for ETF
Ivar Haugen er nasjonal starter, nivå 3 i Norge, og har hatt oppgaver ved ETFs egne
arrangementer.
Nils Erik Staff er nasjonal starter, nivå 3 i Norge, og har hatt oppgaver ved ETFs egne
arrangementer.

12. TRENINGSVIRKSOMHET







Senior: Espen Aarnes Hvammen har vært knyttet til forbundsgruppen med Jarle
Pedersen og Janne Hänninen som trenere.
Junior B - 10 år: 8 - 10 aktive. Audun Bye har hatt hovedansvaret for barmarkstrening.
Torbjørn Sæter har også bidratt på flere treninger. Anne Gulbrandsen (junior A) og
Espen Sjøberg (junior B) har hatt treningsarena i NSF Region Innlandet med Pål
Gravem som trener.
Rekrutter: ca. 14-15 aktive. Astrid Bye har hatt hovedansvaret for treninger.
Skøyteskole

2011-2012 ble en utfordrende sesong for Espen Aarnes Hvammen, pga en langvarig og
komplisert ankelskade som varte fra slutten av juni og frem til slutten av september. Før
skaden inntraff hadde Espen trent veldig godt og med veldig god progresjon på egne
utviklingsområder. I år, som i fjor, har trener vært Janne Hänninen i Norges Skøyteforbunds
forbundsgruppe SPRINT, noe Espen mener har vært veldig bra for ham! Espen melder om en
lærerik sesong, og at motivasjonen i hvertfall ikke er mindre før neste sesong enn etter
fjorårets gode sesong.
Felles trening i Eidsvoll for gruppen junior - 10 år startet etter høstferien. Fellestreninger på
mandager har foregått i tilknytning til Bygdetunet og ved Ås skolen som tidligere. Gruppen
har gjennomført 1 time ute og 1 time innetrening på mandagene, helt til isen ble tilgjengelig
på Myhrer. I høstperioden og i vinterperioden har det også vært istreninger for flere av
løperne i Vikingskipet og på Valle Hovin.
Pål Gravem har utarbeidet treningsplan for løpere i NSF Region Innlandet. Treningene har
foregått på Hamar, Skreia, Stange og Romedal. I tillegg har det vært helgesamlinger og
selvsagt mange egentreningsøkter. Noen av samlingene har vært sammen med yngre løpere i
kretsene Hedmark og Oppland.
Anne Gulbrandsen har hatt en ny sesong i talentgruppa til NSF med Lasse Sætre og Sondre
Skarli som trenere. De hadde kun tre samlinger i perioden mai – september sannsynligvis på
grunn av økonomien i NSF og de prioriteringer som må gjøres. Denne tilknytningen oppleves
av Anne og apparatet rundt som så minimal at verdien av å opprettholde en slik gruppe bør
diskuteres.
Sportslig utvalg inviterte til trening og familiedag i Finnkollen søndag 28. august kl. 12.
Det hele startet med 1 times treningsøkt for aktive løpere under ledelse av Audun Bye og
Even Gulbrandsen. Samtidig benyttet foreldre og søsken mulighet til å trimme litt selv ved å
gå opp til Finnkoll-toppen. Når alle igjen var samlet var grillen varm og det var tid for sosial
samling. Tiltaket ble positivt mottatt og en håpet på gjentagelse neste år. Været var skiftende
med litt regn og litt sol.
Rekruttgruppa har ved inngangen til sesongen bestått av ca. 14 – 15 løpere. Trenerteamet har
bestått av Astrid Bye, Monica Tømte og Silje Grinden. Hans Hoelsæter har vært
oppmann/foreldrekontakt. Treningene startet opp på Ås skoles gymsal i uke 41. Treningen
varte fra kl. 18:00 til 19:00, og flere av rekruttene ønsket å forlenge treningen frem til 20:00
sammen med gruppa til Audun. Et fint opplegg som ble gjennomført også etter at vi flyttet
treningen til Myhrer. Stemningen på treninga har vært meget god, og har bestått av en
blanding av lek og alvor. Med tre trenere på plass har muligheten for mer personlig
oppfølging vært til stede. Treningene ble etter hvert flyttet til Myhrer, der vinteren lot vente

på seg, men vi hadde fine isforhold fra midten av januar til slutten av februar. Vi deltok på
egen skøyteskole, og hadde en tilvekst etter skøyteskolen på 2 nye løpere. Vi har hatt
deltagere i ulike løp som kveldsløp i Vikingskipet, Odalskøyta, Romjulsløp på Leangen, egne
karuselløp, Eidsvolldistansen, egne langløp og skoleløpet. Alle løperne har hatt stor fremgang
og satt mange nye personlige rekorder. Dessverre måtte vår tradisjonsrike tur til Sand og
Rescon Mapei-løpet avlyses grunnet kulde. En litt brå slutt på vinteren gjorde at vi ikke fikk
avsluttet med det tradisjonsrike ”pølseløpet”. Utlån av lengdeløps-skøyter er en suksess. 5
nye par ble innkjøpt til årets sesong, og vi har nå 15 gode skøytepar. Alle parene har vært
utleid i sesongen.
Skøyteskolen
Vi inviterte til skøyteskole fire mandager fra 16. januar tom. 6. februar. Det ble avholdt et
eget internt møte i forkant slik at forberedelsene skulle være ivaretatt og ulike
arbeidsoppgaver fordelt. Det ble utarbeidet flygeblad som vi blant annet fikk Ås skole til å
legge inn på ”It`s Learning”. Dette var for å skape litt ekstra blest om arrangementet. Isen og
været har i år vært glimrende alle fire mandagene, og foreldrene har kost seg på Myhrer.
Barna ble inndelt i tre grupper (rød, grønn og gul) i all hovedsak etter alder.
Hovedinstruktører i år var Jan Finskud, Eva Sjøberg og Hanne Bekken. Medhjelperne var
Silje Grinden, Sigrid Bye, Audun Bye, Astrid Bye, Anne Gulbrandsen og Espen Sjøberg. Det
var fint å ha mange medhjelpere, slik at det hver kveld alltid var nok instruktører på hver
gruppe. Totalt var det 60 deltagere inkludert klubbens egne løpere, og vi fikk positiv og bred
omtale i EUB. Skøyteskolen ble avsluttet med merkeløp og utdeling av diplomer inne i
klubbhuset. Flere av skøyteskoledeltagerne deltok på klubbløp og stilte opp på skøyte
treninger etter skøyteskolen.

13. ANLEGG
Banekomiteen har igjen gjort en meget solid og god jobb. Honnør til Bjørn Huus og resten av
banekomiteen; Torbjørn Sæther, Hans Hoelsæter, Stian Fuglehaug og Gjermund Tømte. Pga.
været, ble ikke isen klar før 4. januar. Vi hadde flotte forhold til 28. februar. Da var det over
for i år. Utstyret vi har til disposisjon har fungert tilfredsstillende og blir fikset raskt ved
behov.
Klubbhuset fungerer nå svært bra og det er godt samarbeid med ETF Fotball. Snøfangere kom
også på plass før vinteren. Klubbhuset og banen er godt tilrettelagt for funksjonshemmede.

14. NETTSIDER
Nok en aktiv vinter på nettfronten er over. Vår nettside har blitt oppdatert jevnlig gjennom
hele sesongen, og sakene har hatt et bredt innholdsmessig spekter. Leserne av nettsiden har
fått med seg både sommerlig is-aktivitet på Hamar, felles høstsamling i Finnkollen, mange
mesterskap for våre eldre løpere, stor aktivitet på Myhrer, en utrolig rekke personlige rekorder
og informasjonsskriv annenhver uke. I alt er det publisert 81 saker, og den mest leste saken er
fra Norgescup 3. Her er det i skrivende stund 1015 klikk! Ikke mange klubbsider kan skilte
med det.

Før sesongstart ble det gjort noen endringer på siden:
- Toppmenyen ble fornyet
o Medlemsinformasjonen oppdatert
o Mjøsteams side ble erstattet med NSF Region Innlandet sin side
o Løpersiden ble forandret og oppdatert (her mangler det en liten jobb angående
bilder)
o Statistikkene ble oppdatert
I løpet av sesongen har det også blitt gjort noen endringer:
- Midtbanneret med grasrotandelen er tatt vekk som en følge av en endring hos Norsk
Tipping (format og pixelering passer ikke lenger med vår side)
o Et banner i høyremargen ble derfor opprettet som en erstatning
- Utstyrskroken ble opprettet på forespørsel fra flere
o Denne siden har nok ikke blitt benyttet så mye som den kan. Her har alle en vei
å gå
o Banner og link til utstyrskroken ble laget og ligger i midtfeltet på hovedsiden
- Anne Gulbrandsen og Espen Sjøberg har fått egne hjemmesider
o Banner til hver av sidene ligger i midtfeltet på hovedsiden
- Løpersiden har blitt oppdatert én gang i uken med personlige rekorder for våre eldste
løpere
Andre ting som har blitt gjort gjennom vinteren er:
- Pressemeldinger har blitt sendt ut til RB, EUB og andre aktuelle medier
- Det har blitt lagt ut mange bilder, både i de ulike sakene og som egne saker (takk til de
som har sendt inn bilder)

15. INNTEKTSBRINGENDE VIRKSOMHET
Vi takker et aktivt og velorganisert økonomiutvalg for godt arbeid! Økonomiutvalget
organiserer og gjennomfører mange av våre tiltak på dette området. Under listes opp de
viktigste inntektsbringende tiltakene denne sesongen. Regnskapet settes opp per 31.12 i
henhold til ny regnskapslov, og aktiviteter og tiltak i årsberetningen vil ikke være helt i
overensstemmelse med de tall som fremkommer i regnskapet. Styret velger fortsatt å avgi
årsberetning for sesongen, men pga. av endring av Eidsvoll Idrettsråds frister for søknad om
kommunale midler og LAM midler tvinges en omlegging fram. Neste årsmøte må avholdes
senest i mars 2013 og årsberetningen må omhandle hele 2012 og ikke kommende sesong.








Tilskudd fra kommune, NSF, LAM midler 2011 fra NIF og momskompensasjon
Sponsorinntekter
Deltakeravgift ifm. NC-3 2011
Deltakeravgift skøyteskole, skoleløp, langløpskarusell og Eidsvolldistansen
Kiosksalg ifm. skøyteskole, skoleløp, klubbkarusell, langløpskarusell og
Eidsvolldistansen inkludert luer
Skøytefest
Gave fra Toten Sparebank












Kakesalg
Treningsavgift
Salg av skøytemagasin
Grasrotandelen
Utlån av skøyter
Varetelling Hammerås
Vask av hus
Tilbakeføring av medlemsavgift for medlemmer over 60 år fra ETF Allianse
Renteinntekter
Loddsalg februar 2012

Avtale med sponsorer:
Orbit Arena:
OSL:
Aasen Bil:
Finsbråten:

20 000 kr
10 000 kr
3000 kr
3500 kr i varer

Reklame lue, jakke og nettside
Reklame jakke, nettside og banner på Myhrer
Reklame jakke /genser
Reklame på nettside

Regnskapet for 2011 viser overskudd på kr 44 960.

16. KOMMENTARER TIL SESONGEN OG OPPGAVER
NESTE SESONG
Espen Aarnes Hvammen har også i år hatt resultater som har vært godt synlige utenfor Øvre
Romerike! Til tross for en trøblete sesongoppkjøring med skade som gjorde at han ikke fikk
trent så mye som ønsket, klarte han å kvalifisere seg til verdenscupdeltakelse. Første gang på
isen etter skaden var i starten av oktober, men han stilte allikevel til start i NM Enkeltdistanser
og tok første NM gull i senior, gledelig og litt overraskende ifølge han selv! Videre gjennom
sesongen fikk han med seg så å si alle verdenscupene, samt både VM Sprint og VM
Enkeltdistanser. Dette var gledelig, selv om Espen hadde forventet seg mer før skaden
inntraff. Med personlige rekorder på 500 og 1000 meter (35,16 og 1.09,03) satt i VM-sprint i
Calgary, er han den raskeste nordmann på disse distanser denne sesongen. I tillegg satte han
ny norsk rekord i sprint firkamp, den gamle rekorden var fra 2005.
Anne Gulbrandsen har hatt fin framgang og puster de fremste norske løperne i nakken. På
1000 meter har Anne den femte raskeste tiden i Norge denne sesongen! Hun har flere ganger
forbedret sine personlige rekorder på samtlige distanser. Vi kan gratulere med seier i
Norgescupen sammenlagt for junior, sølv i NM-sprint junior og bronse i NM-allround junior.
Espen Sjøberg har fortsatt fjorårssesongens store framgang også denne sesongen. Han har
deltatt i LM, NM-allround junior og for første gang deltatt i landskamp for Norge. I finske
Seinäjoki bidro Espen til at Norge vant landskampen. I sitt siste LM fikk endelig Espen
medalje, og det ble hele tre bronse og ett gull. Vi gratulerer!
Sigrid Bye debuterte, slik vi trodde etter forrige sesong, i LM i år. Sigrid kom hjem fra
Harstad med både sølv- og bronsemedalje! Videre deltok Sigrid i Vikingrace i Tønsberg og
”vant” tur og deltagelse i Vikingrace i Heerenveen sammen med Espen Sjøberg.

Vi gleder oss til å følge alle disse fire løperne videre, samtidig som det er spennende å følge
nye løpere som kommer etter.
Rekruttgruppa er stabil med noe tilvekst og frafall. Mange er ivrige, løperne blomstrer og alle
våre unge løpere har satt flotte personlige rekorder i løp på Myhrer og i Vikingskipet. Hans
Hoelsæter må også takkes spesielt etter denne sesongen for den organiseringen og det
infoarbeidet han gjør ovenfor rekruttgruppa (og andre). Den er gull verdt!
Ingen skøytesesong uten å arrangere NC! I november samlet vi igjen ”våre” mange trofaste og
positive bidragsytere som fortjener en stor takk for at de stiller opp for oss. Det er mange ting
som skal være på plass, men vi begynner nå å få god trening i å organisere slike løp.
Sesongen på Myhrer ble brått slutt med mildværet i februar, men inntil da var det stor
aktivitet. Hvert år får vi gode tilbakemeldinger på vårt flotte miljø, noe som gjør at vi kan se
positivt på framtiden.
Denne sesongen har styret vært fulltallig. Mange er flinke til å bidra noe som viser at viljen til
å yte for dette fellesskapet er til stede. Fortsatt har vi grunn til å være stolte av alt det vi får til
med begrensede ressurser. Utfordringer må vi ha, de vil heldigvis aldri forsvinne. For neste
sesong viderefører vi flere av utfordringene/utviklingsprosjektene fra forrige sesong:







Legge til rette for godt sportslig opplegg slik at alle løpere får et optimalt opplegg som
er tilpasset annen aktivitet og andre treningsgrupper som de er tilsluttet
Stimulere og legge til rette for at yngre løpere skal delta på løp
Arbeide for å rekruttere nye dommere og startere
Unngå å legge håpet om kunstisanlegg i Eidsvoll dødt
Delta i prosjekt ”vedlikeholdsplan for Myhrer stadion”
Supplere nettstaben for å få fyldigere dekning og større fokus på det som skjer lokalt.
Det er viktig å få ut bilder og reportasjer om våre yngre løpere.

Styret takker for nok en innholdsrik og aktiv sesong som har gitt oss skøyteinteresserte mange
fine opplevelser. Årets sesong har forsterket og fornyet vårt positive og gode miljø, noe som
er spesielt viktig. Alle som blir med oss er en kjærkommen tilvekst! Sammen kan vi glede oss
til fortsettelsen.

For styret i ETF Skøyter

Eidsvoll 17.04.12

______________________________
Leder Jan H. Gulbrandsen/s/

________________________________
Sekretær Mariann Dønnum/s/

