Årsberetning
for

Eidsvold Turnforening Skøyter
2014

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

Mariann Dønnum
Maj-Britt Aarnes Hvammen
Even Gulbrandsen
Jan H. Gulbrandsen
Hans Øyvind Hoelsæter
Trond Sjøberg

2. UTVALG
Økonomiutvalg:

Torunn Løkken
Linda Jensen

Baneutvalg:

Bjørn Huus
Torbjørn Sæther
Hans Øyvind Hoelsæter
Gjermund Tømte
Stian Fuglehaug

Sportslig utvalg:

Hans Øyvind Hoelsæter har ledet det sportslige arbeidet i
samarbeid med styret og trenere

Valgkomité:

Nina Hovland
Olaf Andreas Dønnum

Revisorer:

Ståle H. Gulbrandsen
Stein Pettersen

Statistikk:

Else Haugen

Andre verv:

Even Gulbrandsen - Web-ansvarlig
Styret har fungert som medlemskontaktansvarlig og fulgt
opp sponsoravtaler

Jan H. Gulbrandsen har vært leder i styret til regionslaget NSF Region Innlandet i 2014.

3. MØTER OG TILSTELNINGER











Årsmøte 27.02
Årsmøte Eidsvoll Idrettsråd 17.03, Mariann Dønnum
Klubbkveld/Avslutning på klubbhuset 25.03
NSFs sesongevaluering 3. april, Maj-Britt Aarnes Hvammen, Jan Gulbrandsen og
Even Gulbrandsen
NSFs ledermøte 23.-24. mai, Maj-Britt Aarnes Hvammen
Kretsting 5. juni, Mariann Dønnum
Aktivitetsdag AOSK, Tryvann 24.08, 13 deltakere fra ETF skøyter
«Skøytesportens dag», Sundet, Eidsvoll. Arrangør: ETF skøyter i samarbeid med
Eidsvoll Sentrumsforening
Møte med Roar Halvorsen, ETF fotball 21.10, Mariann Dønnum og Jan Gulbrandsen
9 styremøter der det er behandlet 64 saker

4. MEDLEMSTALL (per 31.12.14)
Aldersfordeling
0-19 år
20 år og eldre
Totalt

22
31
53

Antall løste lisenser
2013/2014
Veteran Senior
Gutter
1
1
Jenter

Jr. A

Jr. B

Jr. C

1

Grunnlisens under 12 år
15
7

Antall lisenser totalt: 25
2014/2015
Veteran Senior
Gutter
1
2
Jenter

1

Jr. A

Jr. B

Jr. C

Grunnlisens under 12 år
6
4

Antall lisenser totalt: 14
Differansen mellom antall lisenser i 2013/2014 og 2014/2015 skyldes at det kun er betalt
lisens for løpere som har gått løp andre steder enn på Myhrer. I tillegg har det vært noe frafall
som følge av dårlig vinter.

5. MESTERSKAP OG REPRESENTASJON I NORGE
NÅR
4.-5.01

7.-9.03

HVOR OG HVA
NM sprint Jr/Sen.
Gol

Veteran VM (Master
International Allround
Games), Stavanger

HVEM
RESULTATER
Anne Gulbrandsen 500m nr.3 og nr.3, 1000m nr.1 og
(Sen.)
nr.3, sammenlagt nr.3 BRONSE
Espen Aarnes
Hvammen (Sen.)
Torbjørn Sæther

500m nr.1 og nr.1, 1000m nr.3 og
nr.2, sammenlagt nr.2 SØLV
500m nr.18, 1500m nr.11, 3000m
nr.10, 5000m nr.9, sammenlagt kl.
menn 60 nr.11

Anne Gulbrandsen har satt ny klubbrekord på 500m, 1000m og 1500m i kvinner senior
vårsemesteret 2014.
Espen Aarnes Hvammen har satt ny banerekord på:
- 500m: 36,56 Glitre stadion – Gol (5.1.2014)
- 500m: 35,72 Sørmarka Arena – Stavanger (2.11.2014)
- 500m: 36,08 Arendal og Omegn Kunstisbane – Arendal (20.12.2014)

6. MESTERSKAP OG REPRESENTASJON I UTLANDET
NÅR
HVOR
18.-19.01 VM Sprint
Nagano, Japan
25.-26.01 International Race
Inzell, Tyskland
10.02
Olympic Winter Games
Sochi, Russland
12.02
Olympic Winter Games
7.-9.03
13.-16.03
14.-16.11
21.-23.11
5.-7.12
12.-14.12
19.-21.12

WC gr.A
Inzell, Tyskland
Olympic Oval Final
Calgary, Canada
WC gr.A
Obihiro, Japan
WC gr.A/gr.B
Seoul, Sør-Korea
WC gr.A
Berlin, Tyskland
WC gr.A
Heerenveen, Nederland
WUC
Almaty, Kazakhstan

HVEM
Espen Aarnes
Hvammen
Anne Gulbrandsen

RESULTATER
500m nr.7 og nr.12, 1000m nr.21
og nr.19
500m nr.12 og nr.5, 1000m nr.5,
1500m nr.5
500m nr.16 og nr.13, sammenlagt
nr.12
1000m nr.31

Espen Aarnes
Hvammen
Espen Aarnes
Hvammen
Espen Aarnes
500m nr.14 og nr.12
Hvammen
Anne Gulbrandsen 500m nr.19 og nr.17, 1000m nr.9
og nr.5, 1500m nr.16
Espen Aarnes
500m nr.11 og nr.6
Hvammen
Espen Aarnes
500m nr.5 og nr.12 (gr.A), 1000m
Hvammen
nr.15 (gr.B)
Espen Aarnes
500m nr.2 og nr.10
Hvammen
Espen Aarnes
500m nr.12 og nr.14
Hvammen
Anne Gulbrandsen 500m nr.16 og nr.17, sammenlagt
nr.16, 1000m nr.13, 1500m nr.15

Under OL i Sochi 10.2 satte Espen Aarnes Hvammen ny norsk rekord på 500m samlet med
35,20 og 35,21 – 70,410 poeng.

7. KLUBBMESTERSKAP
Ikke arrangert.

8. KRETSMESTERSKAP
Ingen med fra ETF

9. ANDRE ARRANGEMENT
Det ble ikke arrangert klubbløp, merkeløp, skøyteskole eller skoleløp i 2014 pga. mildvær og
manglende is.
Antall deltagere i parentes:
 Eidsvollkarusellen (langløp): 31.1 (6) og 29.12 (14)
 Eidsvolldistansen (langløp): 20.12 (14) – arrangert på Setertjernet
I tillegg arrangerte vi NC i Vikingskipet 15.-16.11 og kveldsløp samme sted 1.12
Andre løp som klubbens løpere har deltatt i
NÅR
13.01
18.-19.01
18.-19.01
10.02
22.-23.02
24.02
26.02
1.-2.03
5.03
8.-9.03
16.-17.08
18.-19.10
25.-26.10
1.-2.11
8.11
15.-16.11
22.11
24.11
29.-30.11
1.12
6.12
13.12

HVOR
Vikingskipet, Kveldsløp
Stavanger, NC 7
Vikingskipet, Master ISDR
Vikingskipet, Kveldsløp
Vikingskipet, NC 9
Vikingskipet, Kveldsløp
Valle Hovin, Obik stevne
Vikingskipet, Sandefjordløpet
Valle Hovin, Obik stevne
Vikingskipet, NC 10, Finale
Vikingskipet, Sommerløp
Stavanger, Stavanger Open
Vikingskipet, NC 1
Stavanger, WC kval.
Geithus, Spinnoløpet
Vikingskipet, NC 2
Jevnaker, Krystallcupen
Vikingskipet, Kveldsløp
Vikingskipet, WC kval.
Vikingskipet, Kveldsløp
Asker, Risengaløpet
Vikingløpet, Odalskøyta

HVOR MANGE
4
1
1
2
1
2
1
1
1
1
2
1
2
2
2
1 + 2 i prøvepar
2
1
1
5
2
6

I tillegg har våre langløpere deltatt på LIK mil løpene på Valle Hovin:
- Eva Sjøberg 12 ganger
- Jan Sverre Finskud 13 ganger
- Torbjørn Sæther 12 ganger
26.12: Medistermaraton, Valle Hovin; Eva Sjøberg og Jan Sverre Finskud (helmaraton),
Torbjørn Sæther (halvmaraton)

10. UTMERKELSER
Espen Aarnes Hvammen ble kåret til månedens skøyteløper av Norway supporterteam i
desember 2014.

11. FUNKSJONÆRER/VERV/KURS
VERV
Erik Øsmundset er medlem av dommerutvalget, DUH, i Norges Skøyteforbund. Han er
også medlem av Teknisk komité hurtigløp, TKH.
OPPGAVER
Erik Øsmundset er ISU-overdommer og har hatt følgende oppdrag dette året:
 Overdommer for kvinner ved VM sprint i Nagano, Japan 18.-19. januar 2014
 TD, teknisk delegert ved NC 9 på Hamar 22.-23.februar.2014
 Overdommer for menn ved WC menn, Inzell 7.-9. mars 2014
 TD, teknisk delegert ved NC 1 på Hamar 25.-26. oktober 2014
 Overdommer for kvinner ved WC i Seoul 21.-23. november 2014
 Overdommer for menn ved WC i Berlin 5.-7. desember 2014
Ivar Øsmundset er internasjonal overdommer, nivå 2 i Norge, og har hatt følgende oppdrag:
 Overdommer for menn ved NC 9 på Hamar 22.-23. februar 2014
 Ass overdommer ved Sandefjordløpet 1.-2. mars 2014
 Overdommer for kvinner ved VM veteraner i Stavanger 7.-9. mars 2014
 Overdommer ved NC 4 i Gøteborg 6.-7. desember 2014
Torbjørn Sæther er internasjonal overdommer, nivå 2 i Norge, og har hatt følgende oppdrag:
 Ass overdommer menn ved NM allround junior på Hamar 8.-9. februar 2014
 Ass overdommer menn ved NC 2 som ETF arrangerte i Vikingskipet 15.16.november.2014
 Ass overdommer ved NC 4 i Gøteborg 6.-7. desember 2014
 Overdommer ved kveldsløp i Vikingskipet
Ivar Haugen er nasjonal starter, nivå 3.
Nils Erik Staff er kretsstarter. Han har ikke hatt oppgaver dette året.
Stian Fuglehaug er kretsstarter fra 2013 og har hatt oppgaver ved ETFs egne arrangementer.
Han har gått kurs, men mangler autorisasjon som nasjonal starter nivå 3. Han var starter på
kveldsløpet i Vikingskipet 1.desember.

KURS
Erik Øsmundset deltok på ISUs kurs for ISU-referees i St Petersburg, Russland, 25.-28.
september 2014.
Erik Øsmundset ledet oppfriskningskurs for TD (teknisk delegerte) og OD (overdommere) på
Rica Gardermoen 10.-12. oktober 2014.
Ivar Øsmundset og Torbjørn Sæther deltok på OD-kurset.
Erik Øsmundset ledet NSFs kurs for nye overdommere i Sand i Odalen 13.-14. desember
2014.

12. TRENINGSVIRKSOMHET
Espen Aarnes Hvammen har hele året vært tilknyttet forbundsgruppen i NSF. I avslutningen
av sesongen 2013-2014 har Espen trent med/under Jeremy Wotherspoon og Jan Bos i Inzell. I
sesongen 2014-2015 trener Espen under landslagstrenerne Sondre Skarli, Edel Therese
Høiseth og Finn Halvorsen.
Pål Gravem har fortsatt hovedansvaret og følger opp Anne Gulbrandsen og de andre løperne i
NSF Region Innlandet. Fellestreningene foregår, som før hovedsakelig på Hamar, Skreia,
Stange og Romedal. Noen av barmarkstreningene legges også til Eidsvoll og Sand. I tillegg
har de hatt to samlinger i Inzell (sommer og høst). Fra oppstart av ny sesong i april har i
tillegg Jonas Bekken kommet inn som trener. Det er fortsatt godt samarbeid mellom Pål
Gravem og NSFs trener Edel Therese Høiseth, og det er hun som utarbeidet
treningsprogrammet Anne følger.
Skøyteskolen
Avlyst grunnet værforhold (planlagt fra 13.1 til 3.2)
I forkant ble det, som vanlig, avholdt et planleggingsmøte. Avgjørelsen om avlysning var
innlysende da snøen lot vente på seg og banen ikke var klar før i slutten av januar.
Skøytedag
Avlyst grunnet værforhold (planlagt 9.2)
Invitasjonen til skøytedagen foregikk på den måten at egne ”flyers” ble trykket opp i ca. 2500
eksemplarer, og disse ble fordelt i postkasser rundt om i Eidsvoll av klubbens egne
medlemmer (dugnad). Vi sendte ut pressemelding, og fikk forhåndsomtale i EUB. Dagen
måtte avlyses på grunn av øsende regnvær.
Yngre og eldre gruppe
Thomas Sandholt Lund takket av som trener i begynnelsen av januar og reiste til Australia.
Da drev vi fortsatt med barmarkstrening/sklibrett. Sklibrett og styrketrening foregikk inne på
klubbhuset på Myhrer i 2.etg. Treningsdagene var mandag og torsdag. Nina Haugen hadde
sagt ja til å være trener på torsdagene. De øvrige mandagene utover sesongen valgte vi en
løsning der vi fikk ulike trener til å ta 2 mandagstreninger hver. Først ut var Jan Finskud og
Anna Rognstad og de fikk én trening på is. Så tok Even Gulbrandsen og Torbjørn Sæther over
i 2 uker, men de fikk ikke praktisert trening på is.
For den yngste gruppen var interessen meget laber og flere falt av i.o.m at det var mangel på
skøytegåing. I løpet av januar og februar hadde gruppen kun et par treninger på is. Silje
Øvretveit og Stine Sjøberg hadde ansvaret for treningen første halvår.

Generelt:
Utlån av skøyter er en suksess. Vi er nå godt dekket med str. fra 32 til 37. Hans Øyvind
Hoelsæter har vært sportslig leder for skøytegruppa i 2014.
I løpet av sommerhalvåret oppfordret styret medlemmene til å være med i ulike andre
idrettsarrangement. Vi var representer i 1814-løpet og Mistbergløpet, og istedenfor familietur
til Finnkollen valgte vi familietur til Oslo Klatrepark v/Tryvann i regi AOSK. I september ble
vi utfordret av sentrumsforeningen til å være med å lage litt liv i Sundet. Vi arrangerte
«Skøytesportens dag» (en lørdag), og rigget oss til utenfor Panoramabygget hvor vi tilbød
barn og unge å prøve rulleskøyter i en tilrettelagt løype. Mari Hemmer delte ut medalje til alle
deltakere. Løpere fra Region Innlandet kom og hadde en flott rulleskøyteoppvisning. I tillegg
kunne store og små delta på en skøytequiz (quizmaster var Erik Øsmundset) hvor fine premier
vanket til de beste. Anne Gulbrandsen deltok også på rulleskøyter, men i tillegg som en flott
ambassadør for klubben og skøytesporten. Arrangementet fikk god omtale i EUB, inkludert
film på nettsiden. Alle barn og unge som deltok denne dagen fikk informasjon om ETF
skøyter i en epost i etterkant av arrangementet, sammen med informasjon om, og invitasjon
til, våre treninger. Da isen var klar på Myhrer 29 des. fikk de en ny invitasjon pr. epost til å bli
med på våre isaktiviteter.
Vi innledet et samarbeid med Sand IF, der de av våre løpere som ønsket å satse utover vårt
opplegg, kunne få være med på treningene deres fom. september. To av våre løpere takket ja
og har hatt en meget fin utvikling på skøyter denne sesongen.
Høsten 2014 var Mari Dønnum, Torbjørn Sæther og Silje Øvretveit engasjert som trenere for
våre løpere. Vi startet, som tradisjon er, den første uken etter høstferien med barmarkstrening
på og omkring Ås skole. Totalt var det ca. 8-10 løpere som fulgte denne treningen.
Flere av våre løpere benyttet anledningen til å være med på løp i Vikingskipet før nyttår.
Pingviner:
Det ble kjøpt inn 10 pingviner til skøyteaktiviteter på Myhrer. Dessverre fikk ikke pingvinene
mye istid i 2014.

13. ANLEGG
Hva skal man si? Værgudene var ikke med oss i 2014. Ingen is overhodet før 29. desember.
Den dårligste vinteren i manns minne – for oss som driver med skøyter og som er avhengige
av naturisanlegg.
Den 1. november stilte styret og banekomiteen til dugnad på Myhrer. Vi ønsket å legge
forholdene bedre til rette for å legge is kommende vinter. 3 lass med subus og mye krafsing,
måling og nivellering senere, sa vi oss fornøyde. Banekomiteen, som tilbragte mye tid på
Myhrer for islegging i julen, rapporterte om at det var betydelig enklere å legge is etter dette!
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. 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.

14. NETTSIDER
Nettsiden har blitt oppdatert gjennom hele året, men naturligvis hyppigst i vintermånedene.
Som følge av et noe lavere aktivitetsnivå enn de siste årene, har det blitt både færre saker og
et mindre saksspenn enn hva som har vært gjennomgående over tid. 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 30 saker (en
halvering fra forrige år). Den mest leste saken var «NC2» i Vikingskipet med 1556 klikk pr.
31.12. Deretter kom saken «Anne i Calgary» med 700 klikk pr.31.12 og «Alt om Espen i OL»
med 570 klikk pr.31.12.
Dette er blitt gjort på nettsiden:




Publisering av aktuelle saker
Oppdatering av personlige rekorder
Før sesongstart i høst ble statistikk og andre informasjonssider oppdatert

Andre ting som har blitt gjort:


Vi har kjøpt en ny nettsideløsning som er under fullføring. Den skal være på nett før
sommerløpet 2015. Det blir også ny URL-adresse: www.etf-skoyter.no. Vi gleder oss!

15. INNTEKTSBRINGENDE VIRKSOMHET
Økonomiutvalget organiserer og gjennomfører salg på Myhrer i forbindelse med
arrangementer og eventuelt andre inntektsbringende dugnader. Resten av de økonomiske
tiltakene organiseres av styret. Nedenfor er inntektsbringende tiltak for dette året listet opp:










Tilskudd fra kommune, KUD-midler fra NSF, LAM midler fra NIF og
momskompensasjon
Sponsorinntekter
Deltakeravgift NC-2
Kiosksalg ved arrangement
Treningsavgift og del av medlemsavgift
Grasrotandelen
Utlån av skøyter
Dugnad og bingo
Gaveinntekter

Avtale med sponsorer:
Orbit Arena:
20 000 kr
Aasen Bil:
4 000 kr
Finsbråten:
3 500 kr i varer

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

Årets regnskap viser et overskudd på kr 35 981.

16. KOMMENTARER TIL ÅRETS AKTIVITETER
Espen Aarnes Hvammen har hatt et godt år på isen. Han klarte under VM-sprint i Nagano i
januar å kvalifisere seg til deltakelse i OL i Sochi, som den første utøver i ETF Skøyter sin
historie. En drøm var gått i oppfyllelse. I OL gikk Espen to gode 500 metere på tidene 35,20
og 35,21 og satte ny norsk rekord med tiden 70,41 og ble totalt nummer 12 av 39 startende.
1000 meter ble noe tyngre og han endte på 31. plass med tiden 1.11.01. Han er blitt stabilt
enda bedre på 500 meter denne sesongen. I World-Cup sammenheng var målet og stabilisere
seg i A-gruppa på 500 meter, noe Espen har oppnådd. Første pallplassering kom under stevnet
i Berlin, hvor han åpnet på sterke 9.67 og ble nummer to med tiden 35.06, to hundredeler bak
vinneren. Ingen norsk skøyteløper har noen gang åpnet så raskt.
Anne Gulbrandsen har startet på sin andre sesong som senior. Gjennom sesongen 2013 – 2014
forbedret hun sine personlige rekorder på de tre korteste distansene. Vi kan gratulere med
bronse i NM-sprint og en andreplass i Norgescupen sammenlagt. Første del av sesongen 2014
– 2015 har vært problematisk for Anne. Kroppen har ikke respondert som forventet og
resultatene har ikke blitt slik som hun ønsker.
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 hatt stort frafall grunnet mangel på is dette året. Innetrening og
barmarkstrening kan være litt tungt når en venter og venter på å få på seg skøytene! Hans
Hoelsæter er et viktig bindeledd i arbeidet og organiseringen rundt de yngste. I tillegg takker
vi på nytt for infoarbeidet han gjør for oss.
På grunn av manglende is, og dermed dårlig rekruttering og frafall av løpere, har styret dette
året fokusert på rekrutteringsfremmende aktiviteter i tillegg til aktiviteter for å styrke samhold
i egen klubb. Et par eksempler på dette er Skøytesportens dag, som krevde mye av oss i
forhold til at vi har få menneskelige ressurser å ta av, og familieturen til Klatreparken på
Tryvann som var en flott start på høstsesongen.
Facebook ble flittig brukt for å dele informasjon og opplevelser i klubben. Her har vi en
lukket gruppe hvor det legges ut bilder fra løp og aktiviteter, informasjon om egne aktiviteter,
salg av skøyter osv. Her styrkes samholdet!
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!
Mange er flinke til å bidra og bruke av sin tid for å holde liv i klubben. 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 i 2014, for mange fine opplevelser og for et positivt og godt miljø
til tross for manglende skøyteis og de utfordringer dette fører med seg!

For styret i ETF Skøyter

Eidsvoll 26.02.15

Leder Mariann Dønnum/s/

Sekretær Even Gulbrandsen/s/

