
 

 
 

 

Årsberetning 

for 

 
 

Eidsvold Turnforening Skøyter 

2021 



1. STYRET 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. UTVALG 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. MØTER OG TILSTELNINGER  
 

• Årsmøte ETF Skøyter 03.03 

• Digitalt kretsting AOSK 19.05, Jan Gulbrandsen 

• Årsmøte EIR 26.05, Jan Gulbrandsen 

• Årsmøte ETF Alliansen 03.06, Jan Gulbrandsen og Tove Rita Melgård 

• Digitalt ting Norges Skøyteforbund 06. og 07.06, Jan Gulbrandsen 

   Før årsmøtet:    Etter årsmøtet: 

Leder:   Jan H. Gulbrandsen   Jan H. Gulbrandsen 

Nestleder:  Torbjørn Sæther   Torbjørn Sæther 

Sekretær:  Hans Øyvind Hoelsæter   Hans Øyvind Hoelsæter 

Kasserer:  Tove Rita Melgård   Tove Rita Melgård 

Sportslig ansvarlig: Pernille Ekker    Pernille Ekker 

Varamedlem:  Trond Sjøberg    Trond Sjøberg 

   Før årsmøtet:    Etter årsmøtet: 

Økonomiutvalg: Styrebeslutning om ingen bemanning i perioden 

Sportslig utvalg: Pernille Ekker og Tove Rita Melgård har ledet det sportslige 

arbeidet i samarbeid med styret 

    

 

   Før årsmøtet:    Etter årsmøtet: 

Kontrollutvalg:  Ståle H. Gulbrandsen   Ståle H. Gulbrandsen 

   Stein Pettersen    Erik Øsmundset 

   Mariann Dønnum (vara)  Mariann Dønnum (vara) 

   Før årsmøtet:    Etter årsmøtet: 

Statistikk:  Styret     Styret 

 

 

 

 

   Før årsmøtet:    Etter årsmøtet: 

Valgkomité:  Else Haugen     Torunn Løkken  

   Torunn Løkken    Else Haugen 

   i samarbeid med styret   i samarbeid med styret 

   Før årsmøtet:   Etter årsmøtet: 

Baneutvalg:  Stian Fuglehaug (leder)  Stian Fuglehaug (leder) 

   Torbjørn Sæther (medlem) Torbjørn Sæther (medlem) 

   Bjørn Huus (medlem)  Bjørn Huus (medlem) 

   Hans Ø. Hoelsæter  Ole Guttorm Brenden (medlem) 

   Ole Guttorm Brenden (medlem) Karl Daniel Ekker (medlem) 

        

    

          

Andre verv:  Web-ansvarlig: Hans Øyvind Hoelsæter 

   Styret har fungert som medlemskontaktansvarlig 

    

    



• Møte med ETF Fotball angående anleggsutbygging 29.06, Jan Gulbrandsen, Tove Rita 

Melgård og Øyvind Gravem deltok 

• 6 styremøter der det er behandlet 43 saker. Møtene i februar og oktober er innledet med møte 

med Kontrollutvalget. 

 

4. MEDLEMSTALL (per 31.12.21) 
 

Aldersfordeling 
 

0-19 år 42 

20 år og eldre 42 

Totalt 84 (71 i 2020) 

 

Antall løste lisenser 
 

2020/2021 

 Veteran Senior Jr. A Jr. B Jr. C Grunnlisens under 12 år 

Gutter 1     9 

Jenter  1    1 

 

Antall lisenser totalt: 12 

 

2021/2022 

 Veteran Senior Jr. A Jr. B Jr. C Grunnlisens under 12 år 

Gutter 1     24 

Jenter  1   1 11 

 

Antall lisenser totalt: 38 (2021) 

 

I tillegg er 14 registrert med den nye administrative lisensen som er vedtatt på NSFs ting. Antall 

lisenser totalt danner nå grunnlaget for representasjon på tinget i stedet for medlemstall i klubb. 

 

 

5. MESTERSKAP OG REPRESENTASJON I INN- OG 

UTLAND 

 

ETF Skøyter har nå ingen løpere som representerer internasjonalt. Vi har heller ikke hatt deltakere 

mesterskap nasjonalt i 2021. 

 

 

6. ANDRE LØP OG LØPERE 
 
Klubben gjennomførte følgende arrangementer:  

- Eidsvolldistansen:  03/02 – Myhrer (23 deltagere) 

- Klubbløp:    02/02 – Myhrer (31 løpere) 

   09/02 – Myhrer (28 løpere)   

- Langløp:      02/02 - Myhrer  (7 deltagere) 

        04/02 - Myhrer  (8 deltagere)  

  09/02 – Myhrer  (9 deltakere) 

  11/02 – Myhrer (6 deltakere) 



  16/02 – Myhrer (5 deltakere) 

  18/02 – Myhrer (9 deltakere) 

  28/11 – Setertjenn (8 deltakere)  

  30/11 – Setertjenn (11 deltakere) 

  05/12 – Setertjenn (11 deltakere) 

  08/12 – Setertjenn (8 deltakere) 

  12/12 – Setertjenn (8 deltakere)  

  16/12 – Setertjenn  (5 deltakere) 

  19/12 – Setertjenn  (11 deltakere)  

  22/12 – Setertjenn (7 deltakere) 

  26/12 – Setertjenn (4 deltakere)  

   

         

Rekruttgruppen deltok på følgende løp utenfor Myhrer: 

- 13/11 Spinnoløpet (Geithus)    : 6 løpere 

- 15/11 Kveldsløp (Vikingskipet)  : 3 løpere 

- 20 - 21/11 Odalskøyta (Vikingskipet)  : 5 løpere. 

- 29/11 Kveldsløp – (Vikingskipet) : 4 løpere 

- 4/12 Krystallcupen (Jevnaker)  : 5 løpere 

 

Torbjørn Sæther deltok i Undergrunnsskeiserørslemeisterskapet i Bjugn den 1. og 2. oktober. 

 

 

7. UTMERKELSER 
 

Ingen utmerkelser i 2021. 

 

 

8. AKTIVE FUNKSJONÆRER 
 

Erik Øsmundset representerer NSF som TD (teksnisk delegert) på enkelte stevner. 

 

Ivar Øsmundset og Torbjørn Sæther er internasjonale overdommere, nivå 2 i Norge. 

 

Stian Fuglehaug er kretsstarter. 

 

 

9. TRENING OG AKTIVITET 
 

Rekruttguppa startet opp med treninger to ganger i uka på Myhrer i januar. Kulden i januar og februar 

bidro til stabile isforhold på Myhrer og rekruttgruppa vokste i løpet av disse to månedene. Til 

vinterferien var det 34 unger som var registrert inn i Spond som aktive.  
  

Det ble arrangert to klubbløp på Myhrer i februar med henholdsvis 31 og 28 deltakere. Grunnet 

koronapandemien var det ingen av rekruttløperne som gikk andre konkurranser i denne perioden.  

  

Mildvær i slutten av februar satte en stopper for mer skøytetrening og rekruttgruppa hadde avslutning 

av sesongen med grilling og aktiviteter for alle løperne på Myhrer i mars. 

 

I midten av august startet vi opp med kondisjonstrening for de løperne som er født i 2011 eller 

tidligere med å løpe opp til Mistberget. Her var det også mulig for foreldre og søsken å være med på 

tur. Vi fikk tildelt treningstid i K-bygget på Vilberg frem til jul, og hadde oppstart sist i august. Vi 



hadde to grupper, 6-8 år og 9 år og oppover. Fra november har det vært trening i Vikingskipet for de 

som har ønsket det, men etter få ganger ble det stopp grunnet korona.  
 

I midten av oktober 2021 hadde rekruttgruppa skøytesamling på Osbakken DNT hytte. Det var for de 

løperne som var født i 2011 eller tidligere. Det var en stor suksess med 11 barn og 9 voksne som reiste 

opp for en helg fylt med trening, klatring, utvikling, leking og relasjonsbygging.  

 

Rekruttgruppa deltok på to kveldsløp i Vikingskipet, samt Spinnoløpet, Odalsskøyta og Krystallcupen 

høsten 2021. 

 

Det er gjennomført 15 langløp i løpet av 2021, som fordeler seg med 6 stk. på Myhrer og 9 stk. på 

Setertjenn. Samlet er dette 117 deltakelser, som gir et snitt på ca. 8 løpere pr. langløp.   

Eidsvolldistansen som ble arrangert for 41 gang, ble gjennomført på Myhrer med 23 deltakere. Eva S. 

Sjøberg og Vidar Frisk Svendsen er nå de eneste som har gjennomført alle 41 løpene. Ingen felles 

premieutdeling, men alle deltakere har fått sine plaketter. 

 

10. ANLEGG  
 

Vi hadde ganske fine forhold på Myhrer fra første helgen i januar og fram til siste uken av februar. 

Traktoren vår begynner å bli gammel og det er vedtatt innkjøp av ny traktor. I slutten av året har styret 

i samarbeid med banekomitéen bestemt seg for å vente med innkjøp til etter at vi har forsøkt å skaffe 

noe tilskudd til en traktor. Mulige søknadsordninger krever at innkjøp gjøres etter vedtak. Derfor 

satses det på innkjøp før sesongen 2022 – 2023 starter. 

 

5. september ble det gjennomført dugnad på tidtakerbua. Den ble malt på nytt, råte rundt vinduene mot 

sør ble utbedret og bua ble ominnredet slik at den egner seg bedre for dagens bruk. Hyller for 

oppbevaring av diverse utstyr til trening ble satt opp og det ble laget sittebenker slik at den egner seg 

bedre som skiftebu. 

 

11. INFORMASJON OG KOMMUNIKASJON 
 

Så og si all informasjon som vi formidler blir lagt ut på facebook og nettsiden www.ETF-skoyter.no .   

Totalt er det blitt lagt inn 31 innlegg på Facebook + underliggende kommentarer, og 12 artikler på 

Nettsiden. 

 

Rekruttgruppa bruker Spond som sin internkommunikasjon. 

 

12. INNTEKTSBRINGENDE VIRKSOMHET/ØKONOMI 
 

Størrelsen på inntektsbringende tiltak framgår av regnskapet. Hovedinntektene har også i 2021 vært 

bingooverskudd, LAM midler fra NIF, kommunalt tilskudd og grasrotmidler. Inntektene fra 

bingooverskuddet har økt noe i løpet av 2021 sammenlignet med 2020 og de totale inntektene er litt 

over budsjett. 
 

Det ble på årsmøtet i 2021 fattet vedtak om innkjøp av ny traktor. Det er innhentet tilbud, men 

prosessen med kjøp er utsatt slik at vi kan søke på mulige midler til finansiering. 

 

Det gis ikke lønn eller godtgjørelse til styrets medlemmer. 

 

Årets regnskap viser et overskudd, noe som  fremkommer av regnskapet. 

 

 



 

For styret i ETF Skøyter    Eidsvoll 15.02.22 

 

 

______________________    _________________________ 

  Leder Jan H. Gulbrandsen      Sekretær Hans Ø. Hoelsæter 

 

 

______________________    _________________________ 

Kasserer Tove Rita Melgård      Nestleder Torbjørn Sæther 

 

 

_______________________ 

Sportslig ansvarlig Pernille Ekker 


