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1. Innledning 
 

Kjære skøytevenner. 

 

I år oppnådde klubben et mål vi har jobbet med i lang, lang tid. Nemlig å få en lokal utøver til OL. Ikke 
bare en, men to fantastiske løpere deltok i OL i Bejing. Og ikke nok med det – vi fikk vår første 

olympiske gullmedalje! Kjære Marit og Peder – vi er så stolte av dere! Dere er rollemodeller og en 

inspirasjon for både løpere og frivillige. 

 

Det er også gledelig å se den økte interessen for skøytesporten her i regionen. Vi har hatt 

rekordmange nyinnmeldinger i klubben, og stort oppmøte på skøyteskolen. Rekruttene og juniorene 
jobber på og mange foreldre har engasjert seg. Supert! Vi har plass til mange, mange flere. I alle 

aldre. Gledelig er det også at media her lokalt har begynt å vise interesse. Det er viktig for å 

promotere sporten vår. 

 

Sesongen har dessverre igjen vært preget av covid, men vi velger å ikke skrive så mye om det. Vi 

gidder ikke! Det har den ikke fortjent. Vi gledes i stedet for at samfunnet igjen er åpnet, og 

skøytebaner fulles med latter og glede. I skrivende stund går Sparebanken Vest Rekordløpet av 
stabelen, med 197 utøvere fra store delers av lander på startstreken. Den yngste er 3 år gamle, og 

den eldste 76! Skøyter er for alle! 

 

Det er gledelig å se den fremgangen Team Sørmarka har hatt. Våre utøvere har virkelig prestert. De 

vant både NM Junior sprint og allround - både kvinner og menn, samt senior NM allround for kvinner. 

De har satt junior verdensrekord på 5000 meter, har flere virkelig flotte resultat i junior World Cup, 

senior NM og flere nasjonale stevner. De stiller også opp som trenere for de yngste. En knallfin gjeng! 

 

Vi er veldig takknemlig for dem som har støttet oss som 

sponsorer gjennom sesongen. Vi er helt avhengig av litt 

støtte. Det at dere heier på oss, inspirerer og motiviterer. 
Vi sier også stor takk til gjengen i Sørmarka Arena. Vi 

jobber så godt sammen, og potensialet for hva vi kan få til 
sammen fremover er stort! 

 

Sist, men ikke minst, vi må nevne de frivillige. 15,500 timer 

har vi lagt ned. Det er ganske utrolig! Fra onsdagsløp, til 

World Cup. Som funksjonærer, trenere og kakebakere. En 

kjempediger TAKK til dere alle. Klubben er ingenting uten 

dere. 

 

I Årsrapporten her kan dere lese litt om det som har skjedd 

siste sesong. Vi gleder oss alt til neste! 

 

På vegne av Styret i Stavanger Sandnes Skøyteklubb 

 

Styreleder 

Kristin Fejerskov Kragseth - 24. mars, 2022   

Best på Fellesskap og Resultat 
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2. Organisasjon 
 

Styret   

 Verv  Navn  

Styreleder  Kristin F. Kragseth  

Nestleder  Lars Magne Haldorsen 

Styremedlem  Frode Bøhm 

Styremedlem  Ingvar Sjøthun 

Styremedlem  Linda Haukås 

Styremedlem Stine Eie Nordbø 

Styremedlem  Harald Hamre Utvik 

    

Regnskap Marzena Hamre 

Revisor  Aase Marit Fjellanger  

  

Det er avholdt 10 styremøter i 2021. Dette ble gjort enten fysisk eller digitalt.  

  

  

Administrasjonen  

Klubben er basert på frivillighet. Et arbeidende styre har stått for de administrative oppgavene. Dette 

har inkludert ansvar for trenerkabaler, medlemsoppfølging, sponsorer, arrangementer, forbund, drift 

av Team Sørmarka, treningstider, skøyteskolen, statlig/kommunal forvaltning, søknad om støtte, 

regnskap, osv. 

 

Klubben har ansatt trener Wouter olde Heuvel i en 50% stilling, og Ida Njåtun i en 50% stilling. 

Wouter har hovedfokus på Team Sørmarka. Ida har både trener og administrative oppgaver. 

  

 

Trenerteam  

Trenerteamet for Team Sørmarka har bestått av Ole Morten Mellemstrand, Frode Bøhm og Wouter 
olde Heuvel. Ida Njåtrun har også støttet laget. Ole Morten er sportslig leder og rapportere til styret.  

  

Skøyteskolen, rekruttene og aldersbestemte ledes og trenes av Stine Eie Nordbø, Tove Elin Henriksen,  

Ida Njåtun, Ture Skogen, Torbjørn Lie, Terje Puntervold, Vetle Stangeland, Thomas Lande Eriksen, Eira 
Eide, Magnus Røyrvik, Åge Skretting, Ole, Astrid Helen Njærheim, Siri Anne Larsen Nybø, Terje Meling 
og flere av Team Sørmarka løperne. Vi setter stor pris på deres innsats! 
  

Terje Puntervold har fulgt opp og bidratt overfor både våre rekrutter, junior og veteraner med 

skøyteteknisk kunnskap og treningsprogram.   
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Frivillige  

Vi har estimert at i 2021 har klubben utført 15,000 frivillige timer. Dette er enormt i en klubb med 

noe over 200 medlemmer.  Uten de fantastiske frivillige hadde ikke klubben vært noen ting.  De stiller 

opp i styre og stell, som trenere, oppmenn og stevne funksjonærer. Dette er vi utrolig takknemlige 
for. Vi er alle sammen ansvarlig for hvordan klubben og interessen for skøyter utvikler seg. Dette 

ansvaret tar mange fine folk i klubben. 
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3. Medlemstall og startlisenser 
  

I Norges Idrettsforbund (NIF) register er følgende innrapportert Stavanger Sandnes Skøyteklubb: 

 

 
 

 

 

 

 

  

Org navn Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 Total Kjønn 0 - 5 6 - 12 13 - 19 20 - 25 26 Total Total org

Stavanger Sandnes Skøyteklubb Kvinner 1 25 3 1 22 52 Menn 0 25 7 7 68 107 159
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4. Økonomi  
 

Klubben har en robust økonomi, med et årsresultat på 784 085,-  Regnskap og balanse er inkludert i 

Vedlegg. 

 

Inntektene våre kommer i hovedsak fra postene som er listet under. 

 

 

Koronatilskudd 

2021 ble også det preget av covid. Noen av løpene vi skulle arrangere har blitt avlyst, men vi har vært 

så heldige å motta korona kompensasjon. 

 

  

Støtte fra Sponsorer og Stiftelser 

Vi setter stor pris på støtten vi har fått fra våre samarbeidspartnere og 
sponsorer, samt fra ulike Stiftelser. En klubb som vår er helt avhengig av 

denne støtten.  

 

Sponsorene våre for 2021/22 har vært Lyse, Craft, Mellemstrand AS, 
Skøytebutikken og Wang Toppidrett. Vi har også vært heldige og mottatt 

gaver fra SR-bank Stiftelsen og Sparebanken Vest. Lokale og flotte 

støttespillere for dugnads-Norge. 

 

Vi mottok også i 2021, 100.000,- NOK fra Inge Steenslands stiftelsen for 

Team Sørmarka. Med denne støtten har vi et robust fundament for å 

fortsette denne satsningen med en ansatt trener ressurs. Denne Stiftelsen 

har støttet klubben vår gjennom flere år. Den har gjort det mulig for oss å 

tørre! 

 

Oppsummert: 

Lyse    kr. 50.000,- 

Wang    kr. 30.000,- 

Mellemstrand    kr. 10.000,- 

Inge Steenslands Stiftelse  Kr. 100.000,- 

 

 

Medlems og treningsavgifter 

Antall medlemmer har vært stabil og med en liten oppgang. Det synes vi er bra i et år der 

nedstengning dessverre har vært «normalen». Klubbens medlemmer var ved sist telling 211. 

 

Kontingentsatser er som følger:  
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Arrangement  

Klubbens arrangementer har bidratt positivt og er en viktig inntektskilde. Styret har søkt på 

koronatilskudd grunnet tap av inntekter fra noen avlyste arrangement, og er svært fornøyd med å ha 

mottatt dette. 

 

 

Annen støtte  

Det tilføres klubben støtte via idretten, kommunene og Grasrotandelen.  

 

Vi har også mottatt momsrefusjon fra Norges Idrettsforbund. 

 

 

  

 

  

500 

500 

1300 

250 (+500) 

250 (+500) 
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5. Arrangement 
  

For sesongen 2021/2022 la vi opp til 11 nasjonale løp, samt WC i november. Til tross for store 

koronarestriksjoner gjennomførte vi 10 av disse. Vi måtte dessverre avlyse Sørmarkaløpet/LDM og 

Trimmila.  

 

NSF har ved flere anledninger applaudert vår evne og vilje til å arrangere løp, absolutt den beste i 
klassen. I tillegg til nasjonale løp, gjennomførte vi 8 onsdagscuper. Dette betyr at vi til sammen 

gjennomførte 20 løp i sesongen 2021/2022. For å arrangere de nasjonale løpene ble det lagt ned ca. 

3960 dugnadstimer, ca. 640 dugnadstimer på onsdagscuper og ca. 5500 dugnadstimer til WC. 
Summerer vi opp dette får vi ca. 10100 dugnadstimer. Legger vi til dugnadstimer fra styre og frivillige 

trenere er vi oppe i over 15,500 dugnadstimer. Dette er intet mindre enn imponerende.   

 

Vi fortsatte det gode samarbeidet med Kongsgata Musikk & Media. Vi skal i dialog med dem om 

hvordan vi kan samarbeide i neste sesong. Flotte folk! 

 

Uten frivilligheten hadde ikke klubben klart seg.  Det er mange både i og rundt klubben som setter 

stor pris på denne innsatsen.  Det er spesielt godt å høre at besøkende sier at i Stavanger er det godt 
å være!  Samarbeidet med Sørmarka Arena er svært bra.  De er svært service innstilte, og blir med på 

det meste.    
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6. Kommunikasjon og Media  
 

Det er gledelig å se den media dekningen vi har fått her lokalt i 

Stavanger. Skøyteinteressen er økende med stadig bedre resultater her 

lokalt.  Spesielt ble OL behørig dekket, med forsiden på Aftenposten, 

Stavanger Aftenblad, Rogalands Avis og Bergens Tidene som 

høydepunktet! 

 

Medias dekning har stor betydning for rekruttering inn i sporten vår. 

Styret jobber aktivt for å informere media om det som foregår. Det er 

dessverre ikke slik at media proaktivt oppsøker oss jevnlig. Ved store 

arrangement som OL og VM er de aktive, men ellers krever det at vi tar 

kontakt. Vi jobber på! 

 

Vi er også aktive på sosiale media og på hjemmesiden vår. Vi har nå 

1679 følgere på Facebook. Etter det vi kan se, fleste følgere av 

skøyteklubber i Norge. Vi er også aktiv på Instagram. 
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7. Sportslig satsning  
 

Vi har følgende grupper i klubben: 

1. Skøyteskolen 

2. Rekrutt  

3. Junior 

4. Team Sørmarka og Elite 

5. Veteraner 

Her følger en rapport fra hver av disse gruppene. 

  

Skøyteskolen og Rekrutter 

Av Stine Eie Nordbø 
 
Skøyteskolen 
Trenere: Team Sørmarka og Ella  
 
Skøyteskolen har vokst dette året, og etter jul har vi vært opp mot 30 barn på treningene. En del fra 
skøyteskolen går opp på rekrutt 1. 
 
Det har vært mye leker, stivheks, hauk og due, isfotball og teknikk gjennom hele året.  
 
Vi har også hatt flere skoleklasser innom Sørmarka Arena og brukt våre løpere og trenere som 
instruktører for ivrige barn og unge. 
 
Rekrutt 1 og 2 
Trenere rekrutt 1: Magnus, Åge, Ole og Vetle 
Trenere rekrutt 2: Astrid, Siri Anne og Terje  
 
Det har vært en flott sesong med noen nye løpere på 
rekrutt 1, og noen som har gått opp til rekrutt 2. En 
del av rekruttene har begynt å gå i aldersbestemte 
klasser på løp.  
 
På treningene til rekrutt 1 har det vært en fin 

blanding av lek og teknikk, på rekrutt 2 har det vært 

mer teknikk, fart og lengre distanser. Det er en fin 
gjeng som har vist stor framgang gjennom 

sesongen, og vi ser det igjen både på teknikk og nye 

pers’er. 

 
Flere har prøvd seg på onsdagscupene denne 
sesongen, og vi har satt rekord på antall rekrutter 
som deltar.  
 
Vi gleder oss til oppstart igjen i høst!  
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Juniorer 

Av Ture Skogen 

 

Introduksjon 

Ida Njåtun kom inn i trenerteamet på vårparten og har bidratt med sin erfaring fra toppidretten. 

Dette har virket veldig positivt på løperne og trenere som god motivasjon. I tillegg som trener har Ida 
bidratt med treningsprogram, kvalitetssikret det arbeidet som er lagt ned og i tillegg fungert som et 

mellomledd mellom JR gruppen og Team Sørmarka.  

 

Etter sesongavslutning med Uego løpet 2020/2021, ble det lagt opp til egentrening i en måned etter 
isen frem til 1. mai hvor felles barmarkstrening startet opp med trening 4 dager i uken. Treningen har 

bestått av rulleskøyter, sklibrett, sykkel og lavarbeid. Det har vært fokus på teknisk trening, 

utholdenhet, spenst, balanse og rytme. I sommerferien fikk alle løperne utdelt treningsprogram 
hvorav treningen bestod av rulleskøyter, sklibrett og sykkel/jogging/fjellturer. 

 

Hyttetur - sosialt 

Vi hadde treningssamling ute på hytta til Terje Meling på Austre Åmøy som tidligere år. Det ble den 

tradisjonelle sykkelturen til Utstein Kloster med avslutning med bakke testen på sykkel. Mye sosialt og 

lek på disse to innholdsrike dagene. Sosialt høydepunkt med avslutning sammen med foreldre til grill 

og herlig mat. Tusen takk til Terje som tilrettelegger for et slikt supert trenings- og sosialt opplegg, 
helt suverent.  
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Vi hadde også sommeravslutning og grillfest hjemme hos den gjestfrie familien Hamre etter vi hadde 

tilbakelagt en flott sykkeltur på ca. 1,5 time ut til Hellestø i godt vær. 

 

Eira Eide og Vetle Stangeland 

Gruppen har hatt stor nytte av å ha med oss Eira og Vetle i trenerteamet som har bidratt med mye 

godt arbeid spesielt innen det tekniske på isen og barmark, samt som gode rollemodeller. Eira trente 

med teamet frem til sommerferien og gitt ut av teamet pga studier og Vetle gikk over til å bidra hos 

rekruttene i sesongstarten is pga manglende trenerkapasitet. Tusen takk til begge for fremragende 

arbeid. 

 

Sommeris 

Vi deltok med fire løpere, Frederik Gajos Hamre, Elias Skogen, Jakob Forsaa og Isak Hauge. Vi hadde 

en flott uke på isen og sykkelturer i herlig sommervær. Vi hadde også en fellestrening med Fana. Slike 

turer oppleves som godt «gruppelim». 

 

Inline 

Vi deltok også i år på det årlige inlineløpet arrangert av Austrått IL og gjorde oss veldig godt bemerket 

med to 1. plasser og en 2. plass og 3. plass. Etter løpet ble det utkjøring med jogging til stranden og 

sosialt med bading i sjøen. 

    

 
 

 

Testing 
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Det er foretatt jevnlige fysiske tester av jr gruppen, med måling av progresjon innen utholdenhet, 

spenst, hurtighet. Testene er gjennomført på gamle Stadioen på Eiganes.  

 

Samarbeid 

I høstferien hadde vi fellestrening med skøyteklubben Fana for å styrke fellesskapet mellom løpere og 

trenere på Vestlandet. Ida og Frank Hauge (forelder) deltok med gruppen på denne flotte høstturen 

til Dalsnuten. 

 

 
 

Reiser og resultater 

Vi reiste til Vikingløpet og fikk for første gang gått på uteis i nydelig vær med blå himmel. Deltok med 
tre løpere, Frederik Gajos Hamre, Elias Skogen og Isak Hauge. Isak leverte solide løp og endte på en 

fin 4. plass i sin klasse. Elias fikk to fine 4. plasser på 500m og ble nr. 5 sammenlagt. Frederik 

oppnådde også solide resultater med 4. plass på 500m og 5. plass på 1000m og 3000m. 

 

LM 2022 

Vi deltok i LM med 4 løpere, Ella Pokpoon, Frederik Gajos Hamre, Jakob Forsaa og Elias Skogen. 

Vi fikk en «knall» start på første dagen. På sprint distansen 100m fikk Ella 1. plass, Frederik 2. plass, 

Elias 2. plass og Jakob en fin 5. plass. Ella fikk 9. plass på 500m og 8. plass på 1000m. Frederik fikk 4. 
plass på 500m, 7. plass på 1000m og 6. plass på 1500m. Elias 6. plass på 500m, 5. plass på 1000m og 

4. plass på 3000m. Jakob fikk 9. plass på 500m, 6. plass på 1000m og 5. plass på 3000m. Gutta deltok 

også på lagtempo som var et spennende løp og delta i. Ida Njåtun hadde forberedt dem i forkant og 
de oppnådde en solid 5. plass. Et sosialt høydepunkt var selvsagt å samles til bespisning på Fridays.  
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Innsatsen under lavsesongen og under is sesongen som er lagt ned av løperne har vist godt igjen ved 

mange gode personlige rekorder. Den gode fremgangen har vært gjeldene for hele gruppen.  

 

Sykdom og Covid 

Stort sett alle løperne har vært ute av is sesongen med sykdom og det har gjort at blant annet 

Ingeborg Sjøthun har måtte stå over konkurransene vi har reist til for å deltatt på. Selv om gruppen 

har hatt fin fremgang vi har merket at pandemien har vært påvirkende til noe dempede resultater, 
men godt arbeid er lagt ned til neste sesong. 

 

Medlemmer 

JR gruppen fikk to nye medlemmer som har deltatt under hele barmarks perioden, Isak Hauge og 

Matias Bakkevig. I tillegg gjorde Jakob Forsaa comeback etter et år borte fra isen. Ila is sesongen har 

vi fått Halvard Strandskog og Snorre Leang Lund med i gruppen, samt Ella Pokpoon har gjort et flott 
comeback på isen og vært med oss. Birk Kommedal og Annika Henriksen har valgt å satse på andre 

idretter foreløpig og vi håper at de ønsker å komme tilbake om de finner ut de savner skøytene. 
Frederik Gajos Hamre har vært med i JR gruppen under stort sett hele barmarkssesongen og i tillegg 

hospitert på sykkelturer med Team Sørmarka. Frederik fikk hospitantkontrakt med Team Sørmarka og 

har fulgt treningsopplegget til Team Sørmarka under is sesongen.    

 

JR gruppen består av Ingeborg Sjøthun, Isak Hauge, Frederik Gajos Hamre, Elias Skogen, Ella Pokpoon, 

Jakob Forsaa, Snorre Leang Lund, Halvard Andreassen, Oliver Lie og Matias Bakkevig. 

 

Trenere som har trent gruppen har bestått av Ida Njåtun, Ture Skogen, Torbjørn Lie, Terje Puntervold, 
Vetle Stangeland og Eira Eide. 
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Eliteløpere og Team Sørmarka 

Fra Frode Bøhm 

 

OL-Gull 
Sesongen 2021/2022 har vært en stor milepæl for Stavanger 
Sandnes Skøyteklubb. Klubbens hårete mål om representasjon i OL 
ble oppfyllt. To av klubbens medlemmer ble tatt ut til OL var stort 
for klubben. Marit Fjellanger Bøhm og Peder Kongshaug fikk 
oppleve OL-drømmen og Peder presterte så fantastisk at han fikk 
OL-gull på lagtempo og en imponerende 4. plass på 1500m. Marit 
oppnådde 6. plass på Norges lagtempolag og semifinale på 
Fellesstart.  
 
Team Sørmarka 2021/2022 
Team Sørmarka har en høy status i norsk skøytesport. 
Utfordringen var å finne kvalifiserte kandidater å ta inn i teamet 
som både har utviklingspotensiale og med sin innsats og kvalitet 
påfører teamet nye ressurser. Dette lyktes vi med også denne 
sesongen ved at Team Sørmarka i sesongen 2021/2022 satte 
tydelige spor i skøyte-Norge.  
 
De etablerte medlemmene i Team Sørmarka fikk tilbud om å 
fortsette ut fra tankegangen om at en løpers utvikling må ses på 
over tid, ikke utelukkende basert på enkeltsesonger. Etter sesongen 
2020/2021 ble Peder del av NSF sitt forbundslag. For sesongen 
2021/2022 ble Kasper Tveter, Pål Myhren Kristensen, Sofie Karoline 
Haugen og Marit Fjellanger Bøhm del av NSF Forbundsgruppe. I 
tillegg ble det formalisert et trenersamarbeid mellom Team 
Sørmarkas trener, Wouter Olde Heuvel og NSF som gav Wouter 
ansvar for juniorlandslaget og Talent 2026-gruppa. Dette medførte 
også at Marit kunne ha base i Team Sørmarka kombinert med 
landslagsplass for å ivareta sin situasjon med fulltidsjobb. Ida 
Njåtun, som var en stor profil i Team Sørmarka, la opp som 
toppløper og er rekruttert inn som deltidsansatt i klubben og som 
ressurs på trenersiden med vekt på junior/rekrutt, men også med 
link til Team Sørmarka. 
 
Team Sørmarka har denne sesongen hatt 19 løpere. 5 løpere i 
Team Sørmarka tilhører Stavanger Sandnes Skøyteklubb: 
Marit Fjellanger Bøhm (kombi med NSF), Ole Mikkel Mellemstrand, 
Vegard Rye, Oddbjørn Mellemstrand og Sander Tveter. Frederik 
Gajos Hamre ble tatt opp som hospitant i Team Sørmarka i 
sesongen. 
 
Øvrige løpere i Team Sørmarka: 
Amalie Haugland (Bergen SK), Marte Bjerkreim Furnèe (Asker SK),  
Sindre Baas (Dølemo IF), Vetle Stangeland (Tønsberg Turn), Håkon 
Sundøen Brørby (Jevnaker IF), Erlend Belsvik (Stord SK), Thomas 
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Lande Eriksen (Aktiv SK), Sigurd Henriksen (Fana IL), Sondre Buer Åsebø (Fana IL), Emil Pedersen 
Matre, (Fana IL), Victoria Keltie Sætersdal (Bergen SK), John Granli (Stord SK), Marcus Kvarme (Stord 
SK), Ane By Farstad (SK Falken). Linus Risnes (Akltiv SK) og Leo Løland (Fana IL) har hatt status som 
hospitanter i Team Sørmarka.  
 
Runar Njåtun Krøyer har i lengre tid slitt med sykdom og har inneværende sesong vært «permittert» 
fra Team Sørmarka. 
 

  
Sesongoppkjøring 
Barmarkstreningen startet med tester i slutten av april med organisert treningsplan i månedsskiftet 
april/mai. Team Sørmarka løperne var fortsatt i skole- og studiesituasjon og nye utøvere hadde ikke 
flyttet til stavanger-regionen ved oppstart av barmarksesongen. 
 
Sykkelsamlingen i mai var den første samlingen da Team Sørmarka var tilnærmet fulltallig. Neste 
anledning var sommerisen på Hamar i august. Og treningssamling i Inzell fra 19. september som ble 
avsluttet med internasjonalt åpningsstevne i Inzell første helg i oktober. 
 
Sørmarka Arena fikk ikkje is før 1. oktober. Dermed var det uaktuelt at anlegget kunne tjene som 
treningsbase for NSF sin forbundsgruppe i en viktig OL-sesong slik forrige sesong fungerte da det var 
pandemi og umulig å reise utenlands på treningsleir. 
 
Konkurransesesongen 
Pandemien preget store deler av også sesongen 2021/2022. Det medførte at Norgescupen ble avlyst 
og erstattet med elitestevner etter NSF/ISU kvalifikasjonskriterier. Imidlertid ble både NC-1 i 
Stavanger og NC-2 på Hamar gjennomført som kvalifikasjon for world-cup sesongen både for junior, 
neo-senior og senior. For løpere som ikke hadde representasjonsoppgaver ble dermed sesongen 
svært amputert og lite inspirerende. 
 
Gjenåpningen på nyåret 2022 medførte noe bedring og lokale løp, som onsdagscup, kunne 
gjennomføres, enten klassifisert som klubbløp og etter hvert som ordinær «onsdagscup». 
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Da det var åpnet opp for lettere reiserestriksjoner, deltok løpere i Team Sørmarka i to løp i Inzell. 
Dette reddet deler av konkurransesesongen, i tillegg til at løperne var definert som 
toppidrettsutøvere og hadde adgang til å delta i arrangerte elitestevner i Norge. 
 
World cup og det internasjonale løpsprogrammet ble gjennomført etter ISUs terminliste. 
Representasjonsløpere fra Team Sørmarka markerte seg sterkt, blant annet med pallplasser i jr. WC 
og neo senior WC som ble arrangert to helger på rad i Inzell. Kasper vant 1500m neo senior og John 
vant 3000m. Både John og Marte fikk pallplasser. Sigurd fikk både seier og pallplass på 3000m jr WC. 
Under jr. WC i Insbruck kom Emil på pallen på 1500m og Kasper på pallplass under på samme distanse 
for neo senior. 
 
Jr. VM 
Jr. VM i Innsbruck ble toppet med gull og banerekord (jr og sr.) til Sigurd på 5000m. Emil tok bronse 
sammenlagt og Emil, Sondre og Sigurd fikk bronse i lagtempo. Amalie kom på en sterk 7. plass etter 
flere gode plasseringer på enkeltdistanser. 
 
World Cup: 
Stavanger Sandnes skøyteklubb hadde Marit og Peder med i World-cup sirkuset i Polen, Stavanger, 
Salt Lake City og Calgary høsten 2021. Norge, med Marit på laget, kvalifiserte seg til OL-deltakelse på 
Lagtempo. I tillegg ble hun kvalifisert til OL Fellesstart. Norge, med Peder på laget, kvalifiserte seg til 
OL på Lagtempo. Peder kvalifiserte seg i tillegg til OL 1500m og OL Fellesstart. 
 
Peder sine prestasjoner på 1500m i WC kvalifiserte ham til WC-finalen i Herenveen. Med en sterk 5. 
plass og nr 6 totalt i WC på distansen, har klubben en representant i den ypperste verdenselite. 
 
EM-sølv: 
Marit og Peder var også tatt ut til EM. Det ble en flott sølvmedalje til Norge i Lagtempo, med Marit på 
laget. I tillegg gikk Marit 1500m (nr 12) og 3000m (nr. 10). Peder gikk 1500m (nr. 7) og Fellesstart 
 
VM allround: 
Peder var historisk som klubbens første representant i et allround VM. Han endte på en svært sterk 4. 
plass med flere sterke distanseprestasjoner (nr. 3 på 500m og nr. 4 på 1500m). 
Team Sørmarka var representert i VM med Marte som tok bronse på Team Sprint. 
 
Jr. NM sprint og allround: 
Team Sørmarka satte kraftig preg på begge juniormesterskapene. Amalie vant både sprint og 
allround. Det same gjorde Emil. Sondre tok 4. plassen i sprintmesterskapet. I allround fulgte Sigurd 
opp med sølvmedaljen etter en knallsterk 5000m i en klasse for seg. Frederik debuterte på dette 
nivået med en sterk 8. plass i sprintmesterskapet og nr. 13 i allround. 
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NM senior: 
Team Sørmarka gjorde stort inn hogg i titler og medaljer i NM i kombinert NM sammenlagt og 
enkeltdistanser i Vår Energi Arena Sørmarka 18. til 20. mars: 

• Marte tok NM-tittelen sammenlagt i allround, med Victoria på bronseplass.  

• Vetle kapret sølvmedalje i allround. 

• John, Oddbjørn og Thomas tok henholdsvis 4, 5 og 6. plass sammenlagt i allround 

• Amalie tok gull på 1500m og 1000m og sølv på 500m enkeltdistanse 

• Marte tok gull på 5000m og sølv på 1000m og 1500m enkeltdistanse 

• Victoria tok sølvmedalje på 5000m og bronse på 3000m 

• Sigurd tok sølvmedalje på 5000m og 10000m 

• Kasper tok sølvmedalje på 1000m og 1500m 

• Vetle tok bronsemedalje på 5000m og 10000m 
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Veteraner  

Av Lars Haldorsen 

 

Sesongen 2021/2022 har vært preget av koronarestriksjoner. Vi startet bra i slutten av september 

med mellom 25 til 30 veteraner på trening. Fra november og ut sesongen har det vært forbud mot 

organisert trening for utøvere over 20 år. Dette førte til at veteranene måtte starte med individuell 
trening og det gode samholdet ble mer eller mindre oppløst. I og med at det ikke ble lovlig med 

organisert trening, omgjorde Sørmarka Arena treningstidene for veteranene til salgbare tider. Dette 

betydde at Veteraner som ønsket å trene måtte kjøpe folkekortet og booke enkelt timer i Sørmarka 

Arena.  

 

Selv med store restriksjoner klarte vi å arrangere Master X-mas race. Pga koronarestriksjoner var det 

begrenset deltakelse fra andre klubber. Men vi hadde allikevel deltakere fra Tromsø, Harstad, 
østlands-klubber og Sverige. 

 

Norgesmesterskapet var også preget av korona og det var begrenset deltakelse fra SSSK (Per Nygård 

og Harald Aspelund.  

 

Når er innendørssesongen over og vi forbereder oss til inline sesongen. Treningen vil for det meste 

foregå på Randaberg (Bø / Viste) og alle, både veteraner og andre, er velkommen til å delta. 

Treningstider vil bli opplyste på Sørmarka Skøyteveteraner FB side      

 

    

https://www.facebook.com/groups/898731173485167
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8. Representasjon 
 

Organisasjon  Navn  Funksjon  

Rogaland skøytekrets  

 

Aase Marit Fjellanger Revisor 

Norges  

Skøyteforbund  

Frode Bøhm  Medlem anleggsutvalg  

Norges  

Skøyteforbund  

Odd Magnor 

Mellemstrand 

Overdommer representasjon  

Norges  

Skøyteforbund 

Wouter olde Heuvel Uttaks komite hurtigløp/lagleder jr. landslag/neo 

senior 

  

  

 

Utover lokale løp, har klubben vært representert med løpere i følgende løp:  

  

• Norges Cup  

• Norgesmesterskap Junior Sprint 

• Norgesmesterskap Senior 

• World Cup 

• EM 

• VM Allround 

• OL 
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9. Anlegg 
 

Vi er svært fornøyd med treningsfasilitetene våre i Sørmarka Arena. Samarbeidet med 

administrasjonen i anlegget er svært god. Skøytemiljøet og atmosfæren i Sørmarka Arena er unikt vil 

vi påstå i all beskjedenhet!  

 

Styret jobber ellers videre med initiativet for å anlegge en in-line bane på Tasta. En tomt i forbindelse 
med fotballbanene og skateparken på Vardeneset er identifisert, og dialog pågår med kommune og 

politikere. Disposisjonsplan for Tasta Idrettspark er utarbeidet og vi har gitt våre kommentarer. Vi har 

også presentert vår sak for Stavanger Kommunes Utvalg for Kultur og Idrett. Vi forventer at saken blir 
avgjort denne våren. 

  

  

   

 

  



  

23 
 

10. Vedlegg 
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Vedlegg 1 – Revisjonsmelding 
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Vedlegg 2 - 2020 Resultat 
 

  

Gjelder periode 01.01.2021 - 31.12.2021

Periode Akkumulert

3100 Salgsinntekter, avgiftsfri

Driftsinntekter 20 000,00     Mellemstrand,

3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 228500 228500 30 000,00     Wang Toppidrett Stavanger AS

3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 250000 250000 60 000,00     Lyse AS

3150 Startkontigenter 198922,25 198922,25 22 500,00     Norges Skøyteforbund

3400 Spesielle offentlige tilskudd 659511,01 659511,01 50 000,00     Sandnes kommune WC 2021

3920 Medlemskontingenter 152317,78 152317,78 46 000,00     Faktura til Norges Skøyteforbund

3930 Treningsavgifter 433705,15 433705,15 228 500,00   

3990 Dugnader 70000 70000 Stavanger kommune WC tilskudd

1992956,19 1992956,19

Driftskostnader

5000 Lønn til ansatte −409410,7500 −409410,7500 150 000,00   Sparebank Vest sponsor

5092 Feriepenger −49129,2900 −49129,2900 100 000,00   Inge Steenslands Stiftelse

5400 Arbeidsgiveravgift −57726,9000 −57726,9000 250 000,00   

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger −6927,2200 −6927,2200

6420 Leie datasystemer −66486,2500 −66486,2500

6545 Datautstyr −23230,0000 −23230,0000

6550 Driftsmaterialer −5160,0000 −5160,0000

6560 Rekvisita −13448,6700 −13448,6700 15 542,00     Norges Idrettsforbund og Olymp. Momskompensasjon

6580 Idrettsutstyr −43978,2100 −43978,2100 28 554,01     Grassrotaandel

6590 Annet driftsmateriel −11114,0000 −11114,0000 50 000,00     Stavanger Kommune innbet.

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr −2310,5000 −2310,5000 22 430,00     Corona MVA refusjon

6700 Revisjons og regnskapshonorarer −20000,0000 −20000,0000 21 463,00     Norges Idrettsforbund

6730 Idrettsfaglig bistand −103920,5000 −103920,5000 10 000,00     Randaberg Kommune tilskudd til WC 2021

6770 Medisinsk behandling, utstyr etc −24263,0000 −24263,0000 430 000,00   Stavanger Kommune tilskudd til WC 2021

6800 Kontorrekvisita (Res) −430,0000 −430,0000 6 302,00       Idrettsrådet Stavanger

6810 Datakostnad −18744,5600 −18744,5600 75 220,00     Momskompensasjon

7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl. −6400,0100 −6400,0100 659 511,01   

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig −163953,7700 −163953,7700 *(70 000 Bokført på Dugnader)

7162 Bevertning −106325,0900 −106325,0900

7395 Øreavrunding 2,12 2,12

7415 Startkontigent −20386,2000 −20386,2000

7430 Gaver, ikke fradrag −42740,0000 −42740,0000

7770 Bank og kortgebyrer −12,0000 −12,0000

7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget −15775,5200 −15775,5200

−1211870,3200 −1211870,3200

Driftsresultat 781 085,87            781 085,87                   

3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri

3400 Spesielle offentlige tilskudd
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Vedlegg 3 - Balanserapport 2020 
 

 

Gjelder periode 01.01.2021 - 31.12.2021

Ved periodens start Endring Ved periodens slutt

EIENDELER

Omløpsmidler

1500 Kundefordringer 0 68500 68 500,00                       

1920 Bankinnskudd 482941,95 −180672,90 302 269,05                     

1921 Stevne 0 511204 511 204,00                     

1922 Spare konto 736428,14 300651,25 1 037 079,39                   

1950 Bankinnskudd for skattetrekk 0 18996 18996

1219370,09 718678,35 1938048,44

SUM EIENDELER 1219370,09 718678,35 1938048,44

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Egenkapital (innskutt og opptjent)

2030 Annen innskutt egenkapital −141525,9800 0 −141525,9800

2050 Annen egenkapital −897930,5700 0 −897930,5700

−1039456,5500 0 −1039456,5500

Udisponert resultat

Udisponert resultat  0 −784084,8700 −784084,8700

Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat) −1039456,55 −784084,87 −1823541,4200

Gjeld

Kortsiktig gjeld

2400 Leverandørgjeld −108686,10 94199,85 −14486,25

2600 Forskuddstrekk −12394,00 −6602,00 −18996,00

2690 Andre trekk −9126,40 −3624,12 −12750,52

2770 Skyldig arbeidsgiveravgift −7670,68 −5080,50 −12751,18

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn −5260,16 −1666,62 −6926,78

2930 Skyldig lønn 533 0 533

2940 Skyldige feriepenger −37309,20 −11820,09 −49129,29

−179913,54 65406,52 −114507,02

Sum gjeld −179913,54 65406,52 −114507,02

SUM EGENKAPITAL OG GJELD −1219370,09 −718678,35 −1938048,44

Avvik 0 0 0
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Vedlegg 4 – 2022 Budsjett 
 

Driftsinntekter   

3100 Salgsinntekter, avgiftsfri 110000 

3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri 100000 

3150 Startkontigenter 250000 

3400 Spesielle offentlige tilskudd 200000 

3920 Medlemskontingenter 150000 

3930 Treningsavgifter 400000 

    

  1210000 

    

Driftskostnader   

5000 Lønn til ansatte -410000 

5092 Feriepenger -50000 

5400 Arbeidsgiveravgift -60000 

5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger -7000 

6420 Leie datasystemer -60000 

6545 Datautstyr -20000 

6550 Driftsmaterialer -5000 

6560 Rekvisita -10000 

6580 Idrettsutstyr -30000 

6590 Annet driftsmateriel -10000 

6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr -2000 

6700 Revisjons og regnskapshonorarer −20000,0000 

6730 Idrettsfaglig bistand -110000 

6770 Medisinsk behandling, utstyr etc -25000 

6800 Kontorrekvisita (Res) 0 

6810 Datakostnad -20000 

7100 Bilgodtgjørelse oppgavepl. -6000 

7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig -200000 

7162 Bevertning -120000 

7395 Øreavrunding 0 

7415 Startkontigent -25000 

7430 Gaver, ikke fradrag -40000 

7770 Bank og kortgebyrer 0 

7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget 0 

  -1210000 

    

Driftsresultat                                                  -    

 


