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Arsberetning
for

Eidsvold Turnforening Skøyter
2013

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

Jan H. Gulbrandsen
Maj-Britt Aarnes Hvammen
Mariann Dønnum
May Irene Bye
Hans Hoelsæter (ikke valgt, men møtt på styremøter)
Trond Sjøberg

2. UTVALG
økonomiutvalg:

Monica Tømte
Torunn LØkken
Linda Jensen

Baneutvalg:

BjØrn Huus, leder
Hans Hoelsæter
Torbj Ørn Sæther
Gjermund TØmte
Stian Fuglehaug

Sportslig utvalg:

Hans Hoelsæter har ledet det sportslige arbeidet i samarbeid
med Jan Gulbrandsen/styret og trenere

Valgkomité:

Nina Hovland
Olaf DØnnum

Revisorer:

Ståle Gulbrandsen
Stein Pettersen

Statistikk:

Else Haugen

Andre verv:

Even Gulbrandsen Web-ansvarlig
BjØrn André Johansen Web-medhjelper
Jan H. Gulbrandsen Kompetanseansvarlig
Styret har fungert som medlemskontaktansvarlig og fulgt
opp sponsoravtaler
-

—

-

Jan H. Gulbrandsen har vært leder i styret til regionslaget NSF Region Innlandet i 2013.

3. MØTER OG TILSTELNINGER
• Årsmøte 05.03
• Årsmøte Eidsvoll Idrettsråd 18.03, Jan H. Gulbrandsen
•
•
•
•
•
•
•

Klubbkveld med premieutdeling på klubbhuset 09.04
Klubbmøte i AOSK 23.04, Jan H. Gulbrandsen
Ting i NSF 07.06 09.06, Jan H. Gulbrandsen
Klubbmøte i AOSK 23.10, Jan H. Gulbrandsen
Møte med ETF Allianse 24.10, Jan H. Gulbrandsen
Møte med ETF Allianse 19.11, Jan H. Gulbrandsen
7 styremøter der det er behandlet 52 saker
—

4. MEDLEMSTALL (per 31.12.13)
Aldersfordelfng
26
33
59

0-19 år
20 år og eldre
Totalt
Antall løste lisenser
2012/2013
Veteran
Gutter
i

Senior
i

Jr. A
i

Jr. B

i

Jenter

Jr. C

Grunnlisens under 12 år
14

1

4

Jr. C

Grunnlisens under 12 år
15

Antall lisenser totalt: 23
2013/2014
Veteran
Gutter
i
Jenter

Senior
i
1

Antall lisenser totalt: 25

Jr. A

Jr. B

7

5.

MESTERSKAP OG REPRESENTASJON I NORGE

NÅR
05.-06.0l

HVOR OG HVA
NM sprint Jr/Sen.
Bergen

HVEM
Anne Gulbrandsen (Jr)

RESULTATER
500m nr. i og nr.l, i000m nr.
2 og nr. 1, sammenlagt nr. i
GULL og NORGESMESTER

05-06.01

Veteranmesterskap
Geithus

Torbjørn Sæther

02.-03.02

NM-allround junior
Arendal

Anne Gulbrandsen

50Dm nr.5, 100Dm nr. 3,
150Dm nr. 3, 3000m nr. 3,
sammenlagt nr. 3
50Dm nr. 3, 100Dm nr. 2,
150Dm nr. 2, 3000m nr. 3
Sammenlagt nr. 2
SØLV

Espen Sjøberg
09.-10.02

Landsmesterskap
Sigrid Bye
Hamar (enkeltdistansemesterskap)

l8.-20.10

NM enkeitdistanser
Sen
Hamar

Espen Aarnes Hvammen

Anne Gulbrandsen
28.-29.12

NM allround,
Asker

Anne Gulbrandsen

50Dm nr. 18, 1500m nr. 16,
300Dm nr. 12, sammenlagt nr.
16
50Dm nr. 7, l000m nr. 8,
150Dm nr. 4

500 m nr. 2 og nr 1,
sammenlagt 50Dm nr.2
SØLV. l000m nr. 5

—

50Dm nr. 5 og nr. 6,
sammenlagt 50Dm nr.6, l000m
nr. 4, 150Dm nr. 6, 300Dm nr. 7
50Dm nr. 2, 150Dm nr. 7,
300Dm nr. 8, 5000m nr. 8.
Sammenlagt nr. 6

Anne Gulbrandsen har satt ny kiubbrekord på l000m i kl. kvinner jr./K jr. A (gammel og ny
klasseinndeling) mars 2013.
—

Anne Gulbrandsen vant NC jr. Sammenlagt 2012-2013.
Anne Gulbrandsen satt ny klubbrekord på 500m, l000m, 1500m, 3000m og 5000m kvinner
senior hØstsemesteret 2013.
Espen Aarnes Hvammen har satt ny klubbrekord på 500m og l000m menn senior.
Espen Aarnes Hvamrnen har satt ny kretsrekord på 500m og 500m x 2.

6. MESTERSKAP OG REPRESENTASJON I UTLANDET

NÅR
12.-13.O1

19.-20.0l
26.-27.01
16.-17.02
22.-24.02

Dl .-D3.03
21.-24.D3
08.-10.11
15.-17.11
30.1 I
6.-8.12
13.-1$.12

HVOR
Jr. WC, Baselga, Italia

HVEM
Anne Gulbrandsen

WC sprint gr. B / gr.
A, Calgary, Canada
VM sprint
Salt Lake City, USA
Junior WC finale
Collalbo, Italia
VM Jr.
Collalbo, Italia

Espen Aarnes Hvammen

WC gr. B
Erfurt, Tyskland
VM enkeltdistanser
Sochi, Russland
WC gr. B
Calgary, Canada
WC gr. B
Salt Lake City, USA
Frillensee Cup
Inzell, Tyskland
WC gr. B
Berlin, Tyskland
Universiaden
Baselga, Italia

Espen Aarnes Hvammen

Espen Aarnes Hvammen
Anne Gulbrandsen
Anne Gulbrandsen

Espen Aarnes Hvammen
Espen Aarnes Hvammen

RESULTATER
50Dm nr. 21, 1000m nr. 8,
150Dm nr. 4
50Dm nr. 8 og nr. 14 gr.B
100Dm nr. 19 gr.A
50Dm nr. 20 og nr. 14
100Dm nr. 21
50Dm nr. 20, 100Dm nr. 13,
150Dm nr. 11
50Dm, nr. 21, 100Dm nr. 20,
150Dm nr. 20, 300Dm nr. 20,
Sammenlagt nr. 16
50Dm nr. 2 og nr. 7
50Dm nr. 19 og nr. 18,
100Dm nr. 20
50Dm nr. 6 og nr. 4

Espen Aarnes Hvammen

50Dm nr. 9 og 12,
lODD m nr. 18
50Dm nr. 2

Espen Aarnes Hvammen

500 m nr. 10 og nr. 1

Anne Gulbrandsen

50Dm nr. 16 og nr. 18, lODD m
nr. 13, 150Dm nr. 16, 300Dm
nr. 18

Espen Aarnes Hvammen

Under VM sprint i Salt Lake City satte Espen Aarnes Hvammen ny norsk rekord på 50Dm
med tiden 34,73.

7. KLUBBMESTERSKAP
Ikke arrangert.

8. KRETSMESTERSKAP
Ikke arrangert i 2013

9. ANDRE ARRANGEMENT
Antall deltagere i parentes:
• Eidsvollkarusellen (langlØp): 4/1 (20), 18/1 (20), 6/2 (22), 15/2 (13), 22/2 (12) og 2
spontanløp (Stjerneløpet Myrer 12/3 (3), SetertjernlØpet 4/12 (11))
• Eidsvolldistansen (langløp): 27.01 (27)
• Klubbkarusell: 8/1 (16), 16/1 (13), 24/1 (li), 12/2 (10)
• Merkeløp: 16/1 (12), 4/2 for skØyteskolen (48)
• Skoleløp for Eidsvollskolene: 20/1(52)
• SkØyteskole: 14/1 21/1 28/1 4/2 (53 deltakere)
—

•

—

—

Skøytesportens dag 6/2

I tillegg arrangerte vi NC i Vikingskipet 12-13/10, og kveldsiøp 11/11 sammen med SSK
Toten og Gjøvik SK.
Andre løp som klubbens løpere har deltatt i
NÅR

HVOR

05.-06.0l

Vikingskipet, Hamarlekene

9

12.01
19.-20.01

Kongsvinger, Vingerløpet
Asker, NC 6

4
i

19.-20.0l

Stavanger, Masters International (Intern.
veteranstevne)
Vikingskipet, NC 7
Sand, MapeilØpet
Vikingskipet, NC 8
Vikingskipet, kveldslØp
Vikingskipet, SandefjordlØpet
Valle Hovin, Siste Indre
Bjugn, NC 9 finale
Vikingskipet, SommerlØp
Stavanger, NC i
Vikingskipet, NC 2
Bjugn,NC3
Vikingskipet, KveldsiØp
Jevnaker, NC 4
Vikingskipet, NC 5
Vikingskipet, Kveldsiøp
Vikingskipet, Odalskøyta

1

26.-27.01
03.02
23.-24.02
25.02
02.-03.03
09.03
09.- 10.03
10.-i 1.8
05.-06.10
12.-i3.l0
02.-03.11
11.11
23.-24.11
07.-08.12
09.12
14.i2

HVOR MANGE

-

2
8
2
12
4
1
2
1
1
1
1
4
1
1
2
3

I tillegg har våre langlØpere deltatt på LIK mil løpene på Valle Hovin:
Eva SjØberg 17 ganger
Jan Sverre Finskud 16 ganger
Torbj Ørn Sæther 9 ganger
-

-

-

02/02: SkØytemila,Valle Hovin; Eva SjØberg, Jan Sverre Finskud, TorbjØrn Sæther
Februar: InnsjØlØp, Setten; Eva Sjøberg, Jan Sverre Finskud, TorbjØrn Sæther (25 000m)
10/3: Paddehattløpet, Båstad; Jan Sverre Finskud (202 runder)

Oktober: Spontanløp, Vikingskipet; Eva Sjøberg, Jan Sverre Finskud, Torbjørn Sæther
(20 000m)
26/12: Medistermaraton, Valle Hovin; Eva Sjøberg, Jan Sverre Finskud, Torbjørn Sæther
(42 000m)

10. UTMERKELSER
Espen Aarnes Hvammen ble kåret til månedens skØyteløper av Norway supporterteam i
januar.
Espen Aarnes Hvammen ble tildelt AOSKs hederspris for ny norsk rekord på 500m.
Jan H. Gulbrandsen ble tildelt Eidsvoll idrettsråds innsatspokal for 2012.

11. FUNKSJONÆRER/VERV/KURS
Nok en gang fikk vi på plass funksjonærer til norgescupløpet, i år i oktober. Til
arrangementene på Myhrer greier vi også å dekke opp med de nødvendige funksjonærene,
men nyrekruttering av startere og dommere er ikke enkel. Stian Fuglehaug har imidlertid
fullført starteropplæring og er nå godkjent starter.

VERV
Erik Øsmundset var leder av dommerutvalget, DUH i Norges SkØyteforbund fram til juni
2013 og medlem deretter. Han er også og medlem av Teknisk komité hurtigløp, TK}1.
OPPGAVER
Erik Øsmundset er ISU-overdommer og har hatt følgende oppdrag dette året:
• Overdommer for menn ved world cup i Calgary 19.-20. januar
• Overdommer for menn ved VM sprint i Salt Lake City 26.-27. januar
• Teknisk delegert, TD, ved LM for gutter og jenter på Hamar 9. og 10. februar
• Overdommer menn ved world cup i Erfurt 8.-lO. mars
Ivar Øsmundset er internasjonal overdommer, nivå 2 i Norge, og har hatt følgende oppdrag:
• Ass overdommer senior ved NM sprint i Bergen 5.-6. januar
• Ass overdommer for gutter ved LM på Hamar 9. og 10. februar
• Ass overdommer ved Sandefjordløpet 2.-3. mars
• Ass overdommer herrer ved NM enkeltdistanser på Hamar 1 8.-20. oktober
• Ass overdommer ved kvelds løp i Vikingskipet 11. november
• Lokale oppgaver for ETF
Torbjørn Sæther er internasjonal overdommer, nivå 2 i Norge, og har hatt følgende oppdrag:
• Ass overdommer kvinner ved norgescup 7 på Hamar 26.-27. januar
• Ass overdommer menn ved norgescup 2 som ETF arrangerte på Hamar 12.-13.
oktober
• Overdommer ved kvelds løp i Vikingskipet 11. november
• 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 kretsstarter. Han har ikke hatt oppgaver dette året.
Stian Fuglehaug har blitt godkjent starter i 2013. Han har hatt oppgaver ved ETFs egne
arrangementer.
KURS
Erik Øsmundset ledet oppfriskningskurs for TD (teknisk delegerte) og OD (overdommere) på
Rica Gardermoen 20.-22. september.
Tvar øsmundset og Torbjørn Sæther deltok på OD-kurset.
Stian Fuglehaug har gått starterkurs og deltatt på NSFs oppfriskingskurs 12.-13. oktober

12. TRENINGSVIRKSOMHET
Espen Aarnes Hvammen har hele året vært tilknyttet forbundsgruppen i NSF. I avslutningen
av sesongen 2012-2013 trente han under Janne Hänninen. I sesongen 2013-2014 har Espen
trent med/under Jeremy Wotherspoon og Jan Bos i Inzell.
Pål Gravem har hovedansvaret og følger opp løpere i NSF Region Innlandet. Treningene
foregår på Hamar, Skreia, Stange og Romedal. I tillegg har de hatt samlinger i Arendal og
Bjugn. Også dette året har noen av samlingene vært sammen med løpere fra Region
Sør/Arendal. Anne Gulbrandsen var i talentgruppa til NSF med Lasse Sætre som
hovedansvarlig trener ut sesongen 2012/2013. Fra april ble hun tatt ut i rekrutteringslaget til
NSF. Det er svært godt samarbeid mellom Pål Gravem og rekrutteringlagets trener Edel
Therese Høyseth, og fra august er det sistnevnte som har utarbeidet treningsprogrammet.
Yngre og eldre gruppe (ca. 20 løpere)
Fellestreningene på is for gruppen junior B 10 år er kun mulig i perioden januar februar.
Da isen på Myhrer var på plass (primo jan) ble treningstidene utvidet med onsdager i tillegg
til mandager, og fokus var på teknikk og sving. Treningstilbudet ble videreført med tilbud om
fellestrening utover våren på ulike arenaer. Audun Bye har vært ansvarlig for treningene frem
til våren. Dessverre valgte Audun å gi seg, da “multitalent-datteren” Sigrid Bye valgte bort
skøytetrening til fordel for andre idretter.
—

—

Fellestreninger på mandager, med oppstart etter høstferien, har foregått på Ås skole som
tidligere. Gruppen har gjennomført i time ute og i time innetrening på mandagene, i påvente
av is på Myhrer. Ny trener for høstsesongen var Thomas Sandholt Lund. Gruppen var meget
godt fornøyd med Thomas som trener.
Erik Gilmore, oppsatt trener for den minste gruppa, ble dessverre syk, så her steppet Hans
Hoelsæter og Stine Sjøberg inn og tok ansvaret for treningen frem til skøyteskolen startet.
Treningene foregikk på Myhrer hver mandag. Da skøyteskolen var ferdig støttet Hans og
Stine opp om treningen av den eldre gruppa. Da høstsesongen startet overtok Silje øvertveit
treningsansvaret for den yngste gruppen, assistert av Stine Sjøberg.
I forkant av oppstart på høsten ble det forsøkt med allidrettsamlinger for hele gruppa med i
time på mandager. Oppmøte var noe beskjedent. Det ble også kjøpt inn 6 par rulleskøyter som
et treningsalternativ. Vi hadde 2-3 søndagssamlinger på Skjoldnestangen i Sundet med
rulleskøytetrening. Det møtte opp ca 5-6 stk. ved hver samling.Vi ga tilbud til løperne om lån
av rulleskøyter for egentrening, men det var ingen interesse for dette tilbudet.

Generelt:
Vi har hatt løpere som har deltatt i flere løp utenfor Myhrer, som for eks. Hamarlekene,
Mapeii-løpet, Vingerløpet, Sandefjordløpet, Siste Indre og Odalsskøyta. Totalt sett har vi
vært ca. 20 løpere igjennom sesongen. Alle løperne har hatt stor fremgang og satt mange nye
personlige rekorder.
En litt foreløpig brå slutt på vinteren i februar gjorde at vårt tradisjonelle pØlseløp måtte utgå.
Utover i hele mars var det fortsatt mulig å gå på skøyter på Myhrer grunnet kalde netter og
ingen nedbør. Det ble sågar gått en i 000m så sent som l.april (ingen aprilspØk), men da var
paddehattene godt på vei opp.
Utlån av skøyter har vært en suksess. Vi er nå godt dekket med størrelser i størrelsesorden 32
til 37. Hans Hoelsæter har vært sportslig leder for skØytegruppa i 2013.
Vår årlige Finnkollsamling ble gjennomført i slutten av august. Totalt møtte ca. 10-12 familier
til grilling og sosial hygge.Treningsopplegget ble meget godt ivaretatt av sØskenparet Even og
Anne Gulbrandsen, samt Silje øvretveit.
Utfordringen til skøytegruppa er stabile trenere og treningsforhold, samt treningsdisiplin på
treningene. Vi er imponerte over tålmodigheten til ungene, som driver mye mer med
barmarkstrening enn det de får gått på is. En suksessfaktor er nok et godt miljø.
Jakker
Det ble bestilt og kjøpt inn fine dunjakker til klubbens medlemmer og støtteapparat/familier.
Skøyteskolen
Vi inviterte til skøyteskole fire mandager fra 14.januar t.o.m 4.februar. Det ble avholdt et
eget internt møte i forkant slik at forberedelsene skulle være ivaretatt og ulike
arbeidsoppgaver fordelt. Et flygeblad med trykk på 2 sider (med info om hhv skøyteskole og
egen skøytedag) ble trykket opp, og levert rådhuset for postfordeling til den enkelte skole. Vi
opplevde at elever til tross for dette ikke mottok invitasjonen, og anbefaler en vurdering før
neste års skøyteskole rundt egnet distribusjon av invitasjon til dette arrangementet. Isen og
været har i år vært glimrende alle fire mandager. En mandag hadde vi litt utfordring med lyset
som brått ble borte i kort tid, men for ungene var dette bare spennende. Barna var inndelt i tre
grupper (rød, grønn og gul) i all hovedsak etter alder. Hovedinstruktører i år var Jan Finskud,
Eva Sjøberg og Hanne Bekken. I tillegg så bidro flere som medhjelpere. Det er alltid fint å ha
nok medhjelpere, slik at det hver kveld er nok instruktører på hver gruppe. Våre egne løpere
over 10 år var en egen gruppe som hadde et opplegg litt på sidelinjen av skøyteskolen, med
oppvarming, spissing av teknikk og spesialtrening med Audun Bye som trener/instruktør.
Totalt var det ca. 60 deltagere inkludert klubbens egne løpere. Skøyteskolen ble tradisjonelt
avsluttet med merkeløp og utdeling av diplomer inne i klubbhuset.

13. ANLEGG
Vi er bortskjemt med en banekomité som stiller opp så snart det er mulig å lage is. Det er en
glede å ha Bjørn Huus og hans mannskap til denne oppgaven. Vi trodde det var slutt på isen
siste uka i februar da sola smeltet isen over banemerkingen. Det kom imidlertid en ny
kuldeperiode som gjorde at isen kunne benyttes helt til mot slutten av mars. Værgudene var
ikke snille mot oss i november og desember og det var ikke mulighet for noe islegging.
Utstyret vi har til disposisjon har fungert tilfredsstillende og nødvendig reparasjoner blir raskt
ordnet av banemannskapet.
Klubbhuset fungerer svært bra og er hensiktsmessig for vårt bruk. Klubbhuset og banen er
godt tilrettelagt for funksjonshemmede. Lysanlegget, som ble oppgradert i 2012, er vi godt
fornøyd med og vi har fått noe bedre lys på deler av banen som var dårlig dekket. I sommer
ble høytalerne på tidtakerbua stjålet, så nå har vi snudd høytalerne som sitter i stolpen nord for
tidtakerbua og koblet til disse. Nye tyver må ha med seg lift for å ta med seg dem!

14. NETTSIDER
Nettsiden har blitt oppdatert gjennom hele året, men naturligvis hyppigst i vintermånedene.
Saksspekteret har vært bredt, men våre to eldste løpere har fått klart mest oppmerksomhet.
Dette har sin naturlige forklaring i graden av aktivitet, men vi må jobbe for at de yngste får
mer publisitet fremover. I alt ble det publisert 60 saker (en betydelig nedgang fra forrige år),
og den mest leste saken var fra NC2 i Vikingskipet med 3821 klikk pr. 31.12. Dette var 617
klikk mer enn den mest leste saken forrige år, og dermed ny rekord for en enkeltsak.
Dette er blitt gjort på nettsiden:
•
•
•
•

Oppdatering (etter hvert stevne) av egen side med personlige rekorder for våre yngste
løpere
Oppdatering (etter hvert stevne) av egen side med personlige rekorder for våre
seniorløpere
Før sesongstart i høst ble statistikk og andre informasjonssider oppdatert
Reportasjer med informasjon og resultater (totalt 60stk)

Andre ting som har blitt gjort i de aktive periodene:
•

Mange er flinke til å bruke facebook-siden. Dette er en nyttig informasjons- og
kontaktarena

15. INNTEKTSBRINGENDE VIRKSOMHET
økonomiutvalget organiserer og gjennomfører en del av våre tiltak på dette området. Vi
takker økonomiutvalget for godt arbeid! Nedenfor er inntektsbringende tiltak for dette året
listet opp:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tilskudd fra kommune, KUD-midler fra NSF, LAM midler fra NW og
momskompensasjon
Sponsorinntekter
Deltakeravgift NC-2, skøyteskole, skoleløp, langlØpskarusell og Eidsvolldistansen
Kiosksalg skøyteskole, skoleløp, ldubbkarusell, langløpskarusell og Eidsvolldistansen
Loddsalg skoleløp
Treningsavgift
Grasrotandelen
Utlån av skøyter
Dugnad
Tilbakeføring av medlemsavgift for medlemmer over 60 år fra ETF Allianse
Renteinntekter

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

20 000 kr
10 000 kr
4 000 kr
3 500 kr i varer

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

Årets regnskap viser et underskudd på kr 2 483.

16. KOMMENTARER TIL ÅRETS AKTIVITETER
Espen Aarnes Hvammen har hatt et godt år på isen. Han startet i januar med å være første
nordmann under 35 blank med ny norsk rekord under 500m i VM-Sprint i Salt Lake City. Den
nye rekorden lyder på 34,73! Espen leverte også gode resultater under VM Enkeitdistanser i
Sochi i mars. Han har blitt stabilt bedre på 500m i år. 3 løp på 34-tallet under verdenscupene i
Nord-Amerika i november, samt seier i B-gruppa under WC i Berlin i desember var en god
start på sesongen 2013/2014. Espens mål for denne sesongen er selvsagt deltagelse under OL i
Sochi 2014.
Anne Gulbrandsen har i løpet av året gått over til å bli senior. Hun begynner å bli en solid
mellomdistanseløper, med 1000 meter som sterkeste distanse. Gjennom året har hun forbedret
sine personlige rekorder på de fleste distansene. Vi kan gratulere med ny seier i Norgescupen
sammenlagt for junior i sesongen 2012/2013, gull i NM-sprint junior og sølv i NM-allround
junior. I NM-allround senior i desember ble Anne sammenlagt nr. 8, med en besteplassering
som nr. 2 på 500 m.
Espen Sjøberg hadde en tung sesong i 2012/2013 og fikk ikke forventet framgang. Han ble
likevel uttatt til NM-allround junior. Foreløpig ble dette hans siste sesong, men vi får håpe at
han finner fram skøytene igjen når militærtjenesten er unnagjort.
Sigrid Bye deltok i LM dette året også, men greide dessverre ikke å oppnå like gode resultater
som i Harstad i fjor. Etter sesongen 2012/2013 bestemte Sigrid seg for å satse mer på sykkel
og ski og vi ønsker henne lykke til med den satsingen!

Vi gleder oss til å følge Espen og Anne videre og så får vi håpe at det er noen av våre unge
løpere som kommer etter.
Rekruttgruppa har noe tilvekst og litt frafall. Mange er ivrige, men vi lider veldig under korte
sesonger med is på hjemmebane. Innetrening og barmarkstrening kan være litt tungt når en
venter og venter på å få på seg skøytene! Hans Hoelsæter er nå et viktig bindeledd i arbeidet
og organiseringen rundt de yngste. I tillegg takker vi på nytt for infoarbeidet han gjør for oss.
Vi greide å arrangere NC dette året også, og vi får mye skryt for vår gjennomføring. Likevel
er det ikke sikkert vi greier dette framover. Vi er få og det er mye folk som skal til. Det nye
styret må bestemme om NC fortsatt kan være en oppgave vi tar på oss. En stor takk til alle
som stilte opp dette året!
Styret har vært fulltallig med unntak av sportslig leder. Hans Hoelsæter har deltatt på
styremøtene, og dette har fungert godt. Mange er flinke til å bidra og bruke av sin tid for å
holde liv i skøyteaktiviteten på Myhrer. Ingen grunn til ikke å være fornøyd og stolte av det vi
får til med de ressursene vi har til rådighet. Likevel er tiden inne til å se hvordan vi best mulig
kan bruke våre ressurser og hvilke type skøyteaktivitet vi skal satse på framover. Det vil være
med på å bestemme hvilke utfordringer og oppgaver vi skal ta for oss de kommende år.
Styret takker for innsatsen og aktiviteten i 2013, for mange fine opplevelser og for et positivt
og godt miljø!

for styret i ETf Skøyter
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