
 

 

Styrets beretning for sesongen 2014/2015. 

Årsmøte på klubbhuset fredag 10. April kl. 18:30 

 

DAGSORDEN: 

1. Åpning 

a)Leder innleder 

b)Godkjenning av innkalling. 

2. Møteledelse 

a) Valg av møteleder 

b)Valg av sekretær/protokollfører 

c)Valg av to representanter til å underskrive protokollen. 
 

3. Styrets sesongberetning 2014/2015 

4. Regnskap for regnskapsåret 2014 

5. Fastsettelse av kontingenter 

6. Innkomne forslag. 

7. Valg Valg 

a) Leder, velges for 1 år 

b) Nestleder, på valg 

c) Sekretær, ikke på valg 

d) Kasserer, på valg 

e) Styremedlem 1, på valg  

f) Styremedlem 2, ikke på valg 

g) Vararepresentanter til styret, 3 stk. velges for 1 år 

h) Valgkomite, ett medlem velges for 3 år 



i) En representant og en vararepresentant velges til HSK ting  

j) En representant og en vararepresentant til NSF ledermøte 2014 

 

Styre- og komitesammensetninger: 
 

På årsmøte den 3. April 2014 ble sammensetning av styret og følgende komiteer valgt: 

Leder: Jens Vasaasen 

Nestleder: Mona Ripsrud 

Sekretær: Emil Dahl 

Kasserer: Roger Hagen 

Styremedlem 1: Kristoffer Lund 

Styremedlem 2: Astri Aas 

Vararepresentanter til styret: Magne Hansen og Kristoffer Lund(Henning Nilsen) 

Valgkomite:  Eleonora Hagen ut 2015, Åge Vasaasen ut 2016, Børge Mickelson ut 2017. 

1 rep. til NSF ledermøte: Jens Vasaasen vara Mona Ripsrud 

1 rep. til HSK ting: Jens Vasaasen og Mona Ripsrud event. Vara fra styre. 

 

Styrets sesongberetning 2014-15:  

Allerede i juli startet skøytesesongen med sommer-is i vikingskipet. SSK/HILvar arrangør av 
HSK sin kretssamling, på lørdag hadde vi grilling for deltagerne på denne samlingen, og vi 
fikk også besøk av skøytelandslaget på denne kvelden, noe de yngre løperne satte veldig pris 
på. Det var ca 100stk på klubbhuset denne kvelden. 

Vinteren kom seint denne sesongen, og grunnet mye snø med en gang, ble det litt vanskelig å 
opparbeide en god is såle. Heldigvis hadde vi is i Vikingskipet fra første november. 
Værsituasjonen gjorde sitt at vi ikke hadde behov for og spørre kommunen om hjelp til 
islegging denne sesongen. Vi har hatt 5 klubbløp som ble arrangert på tirsdager fra 20. januar 
til 17. februar,  hvor vi hadde besøk fra idrettsskolen på noen av løpene. Rekrutteringen i 
klubben har i år vært økende til tross for en kort vinter, på innetreningene har det vært 
mellom ti og femten løpere hver gang. Pga av egen is situasjon har vi kostet inngang for 
rekruttene i Vikingskipet, noe som medførte at vi fikk med alle rekruttene til Vikingskipet. I 
tillegg til klubbløpet har vi arrangert  kveldsløp i vikingskipet, NC finale. Roger Hagen og 
Emil Dahl har vært med på alle arrangementene under årets sesong i Vikingskipet 

Vi har hatt en løper som har trent med kretslaget. Og en annen løper som har fått trene 
sammen med HIL. 



To av våre eldste løpere har denne sesongen trent med NSF Region Innlandet under trener 
Pål Gravem. NSF Region Innlandet er et regionslag for elitesatsing på skøyter. Laget er 
knyttet til Hedmark og Oppland samt Eidsvold, og er fortrinnsvis et tilbud for lovende 
skøyteløpere fra Hedmark og Oppland. Regionslaget har eksistert en del år, med noe variert 
opplegg.  

Sportslig sett har dette året vært bra: 2 deltager på landsmesterskapet. Dette var Ida Eikemo 
Hagen, og Magnus Ripsrud. På KM deltok Magnus Ripsrud han tok bronse i sin klasse. Både 
Magnus og Ida har også deltatt på andre stevner rundt i Norge.  Våre to eldste løpere, Martine 
Ripsrud og Inga Anne Vasaasen, har deltatt på tre junior World-Cup stevner i henholdsvis, 
Minsk (13/12-14/12-2014), Collalbo (17/1-18/1-2015) og Warszawa (14/2-15/2-2015). De var 
også deltagere under Junior VM i Warszawa (20/2-22/2-2015). Inga Anne deltok på NM 
Allround (20/12-21/12 2014) her tok hun 3. plass på 3000m, og ble nummer 6 sammenlagt. 
Sprint NM (24/1-25/1 2015) Martine ble norgesmester, Inga Anne tok bronse sammenlagt i 
junior klassen. Junior NM Allround (7/2-8/2 2015) Martine ble norgesmester, Inga Anne ble 
dessverre syk og gikk ikke dag 2 av stevnet, hun vant 1500m. NM enkeltdistanser (13/3-15/3 
2015) Martine tok sølv på 500m og bronse på 1000m. På 1500m ble Martine nr. 8 og Inga 
Anne ble nr. 9.  

For våre yngste løpere har Stian og Anna Haugsrud gjort en kjempe stor innsats. De har holdt 
på med barmarkstrening og ballspill i gymsalen på Jønsberg, og trening på is mens vi hadde 
det på idrettsparken.  

 

Gruppa arrangerte også i år en skøytefest, noe vi håper det blir flere av i årene som kommer, 
da styret mener det er viktig med sosiale aktiviteter blant de voksne for å få et godt miljø i 
gruppa.  

Styret har avholdt 3 protokollerte styremøter og for øvrig tatt nødvendige beslutninger i 
løpet av året. 

 

Dugnader utover det sportslige: 

Julekalender 

Loddsalg 

Stangedagene 

Åpent hus,Volvo Maskin 

Putedugnad i Vikingskipet 

Loppemarked 

Funksjonærer under Sandefjorløpet 

Styret vil få takke alle som har bidratt med og hjelpe oss 

 



 

Medlemsoversikt: 

Gruppe 1(NSF Region Innlandet): 2 stk 

Gruppe 2: 2 stk      

Rekrutter/skøyteskole: 15 stk 

Idrettsskole: 23 stk 

Støttemedlemmer: 15 stk 

Klubbløp:  38 stk 

 

Grupper, resultater og rekorder: 

For grupper, resultater og rekorder henvises det til rapporter fra trenere og klubbens 
hjemmeside: www.stange-spk.no 

Gruppas Websider blir flittig brukt og er meget bra, her har vi fått mye ros av andre 
skøytevenner fra hele landet. Vi har nå fått en ny side sammen med hovedlaget og de andre 
gruppene i sportsklubben. Denne har hatt en egen gruppe som har jobbet med layout og 
design, Roger Hagen vært med i denne gruppen. Siden våres blir oppdatert av Roger Hagen 
og Eleonora E. Hagen.   

Tidtakersystemet i Vikingskipet er operativt. Fungerer veldig bra. Hans Johansen , Emil Dahl 
og Roger Hagen er uunværlig i denne sammenheng.  

Emil Dahl og Ole Dahl har deltatt og bestått overdommerkurs.  

Jens Vasaasen har deltatt på ISU kurs, og han er nå godkjent ISU overdommer. 

Det har også blitt arrangert to dommer/tidtager kurs i kretsen, Kongsvinger og Stange.  

 

Hilsen Styret 

Kontingenter 
  SSK skøytegruppas Årsmøte 3.april 14 

Styrets forslag til kontingenter for sesongen 2014/2015. 

Deltageravgift gruppe 1: kr. 2500,-.  Kun lisens er inkl. 

Deltageravgift gruppe 2: kr.1500,-.  Kun lisens er inkl. 

Deltageravgift 10 år tom 11 år: kr 1000.- Kun lisens er inkl 

Skøyteskole kr 300.- 



Støttemedlemskap: kr. 200,- 

                          I tillegg må alle betale sitt medlemskap til Stange Sportsklubb 


