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1. Styre
Verv
Styreleder
Nestleder (Veteran fokus)
Styremedlem (Rekrutt fokus)
Styremedlem (TS/sport fokus)
Styremedlem (Rekrutt fokus)
Styremedlem (Arrangements fokus)
Styremedlem (Administrasjon)

Navn
Kristin F. Kragseth
Lars Magne Haldorsen
Ingvar Sjøthun
Frode Bøhn
Harald Utvik Hamre
Knut Carlsen
Linda Haukås

Revisor 1:
Regnskap

Aase Marit Fjellanger
Marzena Hamre

Styret har arbeidet svært godt sammen. Det er avholdt 9 styremøter.

2. Administrasjonen
Ordningen med Daglig leder ble avviklet fra 01.08.2019. Styret har fordelt de administrative
oppgavene mellom seg og utført disse etter beste evne. Dette har innebært organisering av
treningstider, trenerkabaler, medlemsoppfølging, sponsorer, arrangementer, kontakt med
NSF/RSK/Sørmarka Arena/media/andre, etablering og drift av Team Sørmarka, statlig/kommunal
forvaltning, regnskap, med mer.

3. Trenerteam
Skøyteskolen har dette året vært administrert av Sørmarka Arena. Team Sørmarka løpere har stilt
som treneren. Stine Eie Nordbø har fungert som koordinator for skøyteskolen.
Rekruttene og aldersbestemte ledes og trenes av Tove Elin, Roar og Gaute Henriksen, Egil Kvinge,
Rune W. Johnsen, Terje Meling, Torbjørn Lie og Ture Skogen.
Klubbens trenerteam for Team Sørmarka har bestått av Ole Morten Mellemstrand, Frode Bøhm og
Wouter olde Heuvel. Wouter ble ansatt i 2020, og har bidratt sterkt til å styrke trenerapparatet vårt
ytterligere. Dette er ett samarbeid mellom Stavanger Sandnes Skøyteklubb og Wang Toppidrett.
Ole Morten er sportslig leder og rapportere til styret.
Terje Puntervold har fulgt opp og bidratt overfor både våre rekrutter, junior og veteraner med
skøyteteknisk kunnskap og treningsprogram.
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4. Medlemstall og startlisenser
I den årlige idrettsregistreringen til Norges Idrettsforbund (NIF) for 2018 innrapporterte Stavanger
Sandnes Skøyteklubb følgende medlemstall:
Kjønn
Alder

Kvinner

Menn

Totalt

0-5

6-12

13-19

20-25

26-

0-5

6-12

13-19

20-25

26-

1

18

9

1

21

1

30

10

9

110

Medlemmer

210

Det er pr. 1.1.2019 innmeldt 61 lisenser til Norges Skøyteforbund.

5. Inntekter
Medlemmer
Antall medlemmer har vært stabil med en liten oppgang. Klubbens medlemmer er 210 men vi har
hatt en fin økning på skøyteskolen og vår rekrutt satsning. Medlemsmassen fordelt på eier
kommunene viser at Stavanger har 64%, Sandnes 16%, Sola 9%, Randaberg 0,5% og øvrige 10,5%

Arrangement
Klubbens arrangementer har bidratt positivt og er blitt en viktig inntektskilde. Stor honør til de
frivillige som stiller opp. Uten dem hadde vi ikke kunnet arrangere alle disse stevnene.

Sammarbeidspartnere
Sponsorene våre for 2019 er vist ute til høyre. Dette er svært viktig for driften
vår. Støtten vi får fra dem er fra 10,000,- og opp til 50,000,- fra Lyse.
Gleden var stor etter at Sparebankstiftelsen SR-Bank gav klubben støtte til å
kjøpe nye PCer som brukes i forbindelse med løp. De har også gitt oss støtte til
nytt Livestream kamera, men vi har ikke hatt kapasitet til å kjøpe inn dette
enda.
Det søkes aktivt for å få nye sponsorer, men det er utfordrende. Alle våre
medlemmer oppfordres til å komme med innspill på mulige kontakter.

Legater
Vi mottok 100.000,- fra Inge Steenslandsstiftelsen spesielt for fokus mot
etablering av et Team Sørmarka. Denne stiftelsen har vært instrumentell til at vi
har kunnet ansette en trener til Team Sørmarka.

Annen støtte
Det tilføres klubben støtte via idretten, kommunen og Grasrotandelen.
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6. Arrangement
Vi har etablert en virkelig god arrangementskomitee med fantastiske frivillige. De har utført flere
tusen timers dugand.
Programmet for sesongen 2019-2020 var ambisiøst med hele 4 nasjonale stevner og det ble lagt inn 8
onsdagscup-stevner. I tillegg ble det i starten av sesongen besluttet a arrangere 2 testløp som tilbud
til Landslaget og Team Sørmarka i oppkjøringen for sesongen.
Klubben kan samlet være meget godt fornøyd med gjennomføringen av programmet. Stor honnør til
funksjonærstaben som stiller trofast opp. Fra de nasjonale stevner har det vært strålende
tilbakemeldinger fra overdommere og teknisk delegerte fra NSF på kompetanse og påpasselighet i de
ulike roller i sekretariatet og på banen.
Oversikten over deltakelse i tabellen nedenfor viser stabil deltakelse på hele serien av onsdagscup,
med en viss tendens til økning mot slutten for både antall rekrutter og andre som deltok på løp.
Antall deltakere på Stavanger Open var mer enn dobblet fra forrige sesong. Videre satsning på dette
stevne neste sesong kan ses i sammenheng med avlysning av uEgo Rekorløp 2020, og klubben må
sørge for god markedføring til høsten.
Deltakelse på Flikkerudløpet burde vært høyere. I forhold til Sandnesgauken forrige sesong var det en
nedgang på ca. 45%. For neste sesong kan stevnet markedsføres bedre og klubben kan søke NSF om å
få etablert Flikkerudløpet som et kvalifiseringstevne neste sesong.
Deltakelsen på Norgescup 1 (NC1) var relativ god, men deltakelsen på NC8 finale burde vært høyere.
Landslaget og andre av våre beste løpere må prioritere andre mesterskap, worldcup osv. Det er
derfor forståelig at disse ikke klarer å stille på alle løp i NC serien.
Begge NM for juniorer var vellykete arrangement og klubben organiserte banketter som samlet de
aller fleste deltakere og deres ledere.

Bilder: Deltakerne på banketten for NM Junior 2020. Varaordfører Dagny Sunnanå Hausken og
styreleder Kristin F. Kragseth sørget for en fin ramme rundt åpningen av begge NM for juniorer 2020
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Under forberedelsene til uEgo Rekordløp 2020 dukket kom utfordringen med håndtering av risiko
knyttet til Koronaviruset. Klubben var i kontakt med Sørmarka Arene, NSF og Kommuneoverlegen i
Stavanger for å få innsplill til forholdsregler og annet knyttet til gjennomføring av stevnet. Etter en
samlet vurdering besluttet styret 11.03.2020 å avlyse stevnet. Kun et par dager etter at SSSK avlyste
stevnet ble det satt i verk nasjonale tiltak som betydde at stevnet uansett ikke kunne gjennomføres.
For uEgo Rekordløp 2020 ble det planlagt for supre forhold, oppvarmet hall osv. Klubben må selv
sørge for å dekke kostnadene til oppvarming og det ble sendt søknader om midler til ulike fond og
sponsorer. For neste sesong må det søkes om midler til oppvarming i god tid og det bør også vurders
om det kan være aktuelt for andre stevner i tillegg til uEgo Rekordløp.

Bilde: Care 2019 Team Sørmarka
Klubben engasjerte seg i årets TV aksjon og 14 oktober ble det arrangert et eget løp for alle. Målet var
å gå mange runder og for hver runde skulle familiemedlemmer og andre supportere gi et beløp til TV
aksjonen. Resultatet ble hele 2048 runder gått av 51 løpere fra mer enn 10 klubber. Kroner 19,410,ble til slutt samlet inn til årets TV-aksjon formål Care!
Det har vært kontakt med NSF og Sørmarka Arena om mulig WorldCup til Stavanger for kommende
sesong. Ifølge NSF er det høy sannsynlighet for at Norge får tildelt en WC enten i november 2020 eller
januar 2021. Klubben har innledningsvis oversendt erfaringer og diverse dokumenter fra
gjennomføringen av WC i 2017 til Generalsekretæren i NSF.
Arrangementskomiten har for sesongen 2019-2010 avhold 12 planleggingsmøter og i gjennomsnitt
deltok 6 medlemmer på disse møtene. God gjennomføring av samtli ge stevner gjennom hele
sesongen må ses i sammenheng med god oppslutning og innsats i alle ledd i planleggingen av alle
detaljer som inngår i helheten for resultatet.
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Tabell: Oversikt deltakelse på stevner 2019-2020
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7. Sportslig satsning
2019 har vært et svært bra år for klubben sportslig sett. Helt fra skøyteskole til veteraner. Her
kommer en oppsummering av dette.

Trenerteam:
Sportsjef for trenerne i klubben er Ole Morten Mellemstrand. Våren 2019 engasjerte klubben, i
samarbeid med Wang Toppidrett, Wouter Olde Heuvel, som deltidsansatt i klubben for fornyet
elitesatsing gjennom «Team Sørmarka» (TS), i tillegg til å stå ansvarlig for gjennomføring av
treningsopplegg i alle klubbens grupper.
De regelmessige treningene i klubbens ulike grupper gjennomføres av følgende:
Team Sørmarka:
 Wouter Olde Heuvel
 Ole Morten Mellemstrand
 Ingve Hølland (fram til årsskiftet 2019/2020)
 Frode Bøhm (lagleder/trener)
Eldste rekrutt/jr. gruppe:
 Ture Skogen
 Terje Puntervold
 Torbjørn Lie
 Sindre Baas (TS-løper)
Mellomste rekrutt-gruppe:
 Tove Elin Henriksen
 Roald Henriksen
Yngste rekrutt-gruppe:
 Terje Meling
 Astrid Njærheim
Skøyteskole:
Skøyteskolen har vært organisert av Sørmarka Arena, med trenere engasjert av Stavanger Sandnes
Skøyteklubb. Løpere i «Team Sørmarka» har stått for gjennomføringen av treningene:
 Erlend Belsvik
 Amalie Haugland
 Julie Lu Sægrov Aske
 Pål Myhren Kristensen
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Skøyteskolen
Skøyteskolen har hatt en fin sesong med mange
stabile løpere. Det har vært ca 20-30 stk. innom
på mandag og torsdagstreningene. Sesongen
startet med mange kjente og noen nye løpere.
Det ble etterhvert behov for å dele gruppen på
flere måter. Noen løpere gikk inn i en ny
rekruttgruppe, samtidig som skøyteskolen fikk
delt seg litt. Etter vi fikk delt skøyteskolen kunne
vi tilrettelegge bedre for nye og uerfarne løpere.
Flere av de nye løperne går enda med pingvin.
Skøyteskolen har lekt, øvd på å gå uten pingvin,
gått stafett, øvd så smått på sving og start, øvd
på forskjellige teknikker og hatt det veldig gøy.
Favorittleken denne sesongen er uten tvil “Stiv
heks”. Noen av løperne er også aktive Onsdags
Cup deltagere. Løpere fra Team Sørmarka har
vært trenere i skøyteskolen.
Nytt av året har vært at Skøyteskolen har vært arrangert i samarbeid med Sørmarka Arena. Dette har
lettet den administrative delen.

Rekrutter og junior
Vi var i gang etter sommerferien allerede i august med barmarkstrening. Oppstart på isen var 1.
oktober, og kort tid etter kom Stavanger Open 12. og 13. oktober. Her deltok over 80 løpere fra mer
enn 20 klubber. Mange deltok også i løpet til inntekt for Care-aksjonen. I november fulgte
Flikkerudløpet. Dette er tidligere Sandnesgauken, som nå er gitt navn etter en av klubbens store
ildsjeler, Thor Flikkerud.
For mange er høydepunktet Hamarlekene i januar, og vi var en fin gjeng som tok turen til
Vikingskipet. Senere samme måned var det deltakelse på LDM og Sørmarkaløpet for de yngste
løperne, som i år var på hjemmebane. Flere av de yngre juniorene har også deltatt på LM som i år ble
arrangert i Bjugn sant en løper på Sandefjordløpet i Hamar .
Det har vært bra deltakelse gjennom sesongen i Onsdagscupen, som i år er utvidet til å telle 8 løp.
Siste innspurt skulle vært Uego Rekordløp 21. og 22. mars, men det måtte dessverre avlyses.
Etter nyttår har det blitt litt endringer i trenerteamet:
Rekrutt gruppe 1: Trenes av Astrid Njærheim og Terje Meling.
Rekrutt gruppe 2: Trenes av Tove Elin Henriksen og Svein Roar Henriksen.
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Rekrutt gruppe 3: Trenes av Ture Skogen, Terje Puntervold og Torbjørn Lie i blant også med Wouter
og Sindre Baas. Treningstiden er mandager og torsdager fra 1745 til 1900, samt onsdager i tillegg for
gruppe 3.
Etter at isen er tatt i Sørmarka, blir det barmarkstrening fram til sommerferien
starter. Her er det ofte færre som deltar enn på is-treningen, da det er mange som deltar i andre
idretter på denne årstiden.
De forskjellige gruppene har hatt en jevn medlemsmasse gjennom sesongen. Noen har falt fra, mens
nye har kommet inn. Det er en fin gjeng som har vist stor framgang gjennom sesongen, og vi ser det
igjen både på teknikk og stadig nye pers’er.
x
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Elitesatsing: «Team Sørmarka»
Stavanger Sandnes Skøyteklubb har over flere år hatt satsingsgruppe for løpere med ambisjoner om
toppresultater. Sportssjef Ole Morten Mellemstrand, Ingve Hølland og Frode Bøhm har holdt tak i
denne satsingsgruppa, med tidvis støtte av Ingrid Paul fra Nederland. Eksterne løpere har i noen grad
vært tilknyttet gruppa.
Foran 2019/2020-sesongen ble det inngått samarbeid med Wang Toppidrett om å gjennomføre en
større invitasjon av løpere med ambisjoner som kan kombinere skolegang/studier/jobb med satsing
på skøyter. Det ble utlyst stilling som trener på Wang og Stavanger Sandnes Skøyteklubb. Wouter
Olde Heuvel ble ansatt. Wouter er fra Nederland, VM-mester i lagtempo og har trenerbakgrunn fra
profflag i Nedderland, blant annet som trener for de nederlandske toppløperne Svenn Kramer og
Irene Wüst.
Det var god interesse blant løpere til «Team Sørmarka». Gruppa ble etablert med 16 løpere. Fra
Stavanger Sandnes Skøyteklubb er følgende løpere med i «Team Sørmarka»:
 Marit Fjellanger Bøhm
 Lise Hølland
 Julie Lu Sægrov Aske
 Ole Mikkel Mellemstrand
 Oddbjørn Mellemstrand
 Peder Kongshaug
 Vegard Rye
De eksterne løperne er:
 Sofie Karoline Haugen, Sandefjord Skøyteklubb
 Marte Bjerkreim Furnèe, Asker Skøyteklubb
 Amalie Haugland, Bergen Skøyteklubb
 Håkon Sundøen Brørby, Jevnaker IF
 Pål Myhren Kristensen, Arendal Skøyteklubb
 Sindre Baas, Dølemo IF
 Vetle Stangeland, Tønsberg Turn
 Sander Tveter, IF Fram
 Erlend Belsvik, Stord IL

Resultater sesongen 2019/2020:
Det sportslige høydepunktet for sesongen 2019/2020 var at Stavanger Sandnes Skøyteklubb fikk sin
første internasjonale mester ved at Peder Kongshaug ble jr. verdensmester på 1000m i Polen. Det var
en historisk begivenhet lørdag 22. februar i Polen. Oddbjørn Mellemstrand var også skøyteklubbens
representant under jr. VM, og disse to løperne har bidratt til å sette Stavanger Sandnes Skøyteklubb
på det internasjonale skøytekartet. Oddbjørn var også en av 4 norske skøyteløpere som representerte
Norge under Ungdoms-OL i Lousanne, Sveits.
Før dette hadde Peder fortsatt sin sportslige framgang denne sesongen med suverent å vinne både jr.
sprint NM og jr. allround NM. I tillegg ble han distansevinner på 1500m under jr. World Cup i
Enshede, Nederland, i tillegg til nr. 2 på 3000m, og medaljevinner (bronse) under jr. World Cup i
Bjugn på fellesstart. Oddbjørn Mellemstrand var også tatt ut til jr. World Cup i Enshede med gode
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resultater, blant annet på Team Sprint. Julie Lu Sægrov Aske har i år som i fjor representert Norge i
gutte/jentelandskamp og var igjen kvalifisert til Viking Race i Heerenveen, det uoffisielle EM for gutteog jenteløpere.
Under jr. NM (sprint og allround) markerte også Vegard Rye seg ved en pallplassering på 3000m, i
tillegg til Peder og Oddbjørn. Forøvrig har alle klubbens løpere hatt sportslig framgang denne
sesongen.
De eksterne løperene i «Team Sørmarka» var fra før blant landets beste utøvere og talenter som har
vist framgang og bidratt til sportslig suksess til «Team Sørmarka». Fremst blant disse er nok Sofie
Karoline Haugen som denne sesongen har framstått som Norges beste kvinnelige skøyteløper. Hun
representerte Norge både under VM enkeltdistanser og under allround VM. Marte Bjerkreim Furnèe
ble som Peder, norsk jr. mester i både sprint og allround.
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Veteraner
Vi er en flott gjeng som trener fast. Terje Puntervold styrer oss med fast hånd. Dette har ført til at de
fleste av oss blitt noe bedre på teknikk og trening.
Denne sesongen har vi et gjennomsnitt på ca 20 løpere på trening, mandag og torsdag. På
lørdagstreningene er det normalt de mest ivrige som stiller opp.
Veterangjengen har hovedsakelig deltatt på onsdagcupen, men vi har også hatt deltakere på NM og
VM og OL for veteraner.
Når det gjelder NM veteraner på Hamar deltok Arild Finnesand, Lars M. Haldorsen, Geir Olsen, Knut
Hognefjell, Egil Bokn, Per Nygård, og Trygve Hetland. Arild fikk en fin 3- plass sammenlagt. Men den
store NM kongen var Egil Bokn med gull på 3 distanser, 500, 1500 og 3000m og bronse på 1000m.
Det ble også en klar gullmedalje i sammendraget.
Neste store oppgave var Veteran OL i Innsbruck. Her deltok Egil Bokn og Trygve Hetland fra SSSK.
Igjen drog Egil til med gull på 500m, sølv på 1500m, bronse på 1000m og bronse på 3000m. Trygve
fikk 12 plass sammenlagt.
Men, ikke nok med det. De to herrer fra SSSK drog videre til Collalbo, Italia hvor det ble arrangert
Veteran VM. Igjen ble det gode resultater på Egil. Her drog han til med seier på 500m og andre plass
på 1500m, 1000m og 3000m. Sammenlagt ble det sølvmedalje i klassen, som talte i alt 14 løpere.
For ytterligere resultater og omtale så viser vi til klubbens hjemmeside stavangersandnes.no hvor alle
våre løpere og resultater omtales. Bane og Kretsrekorder rapporteres inn av lagledere til Rogaland
Skøytekrets som så oppdatere sin hjemmeside.
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8. Representasjon
Organisasjon
Rogaland skøytekrets
Rogaland skøytekrets
Norges
Skøyteforbund
Norges
Skøyteforbund

Navn
Knut B Carlsen
Knut B. Carlsen
Frode Bøhm

Funksjon
Styremedlem
Autorisasjon og Dommerutvalg
Visepresident

Knut B. Carlsen

Overdommer representasjon

Klubben har videre stilt med mange løpere i alle lokale løp som står på terminlisten.
Utover lokale løp, har klubben vært representert med løpere i følgende løp:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landsdelsmesterskapet for Vestlandet (LDM)
Landsmesterskapet (LM)
Vikingløpet
Viking Race
Hamarlekene
Norges Cup
Landskamp
Norgesmesterskap Senior
Norgesmesterskap Junior Allround
Norgesmesterskap Junior Sprint
Junior World Cup
Junior VM
Ungdoms OL
Veteran VM
Veteran OL
Veteran NM
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9. Samfunnsansvar og uEgo
Klubbens motto er «Best på fellesskap og resultat» og vi er en uEgo klubb. Dette må vi i holdninger
og aksjoner demonistrere. Det gjør vi blant annet ved at foreldre, frivillige og Team Sørmarka løperne
stiller som trenere og oppmenn for yngre løpere noe som betyr mye for klubben og miljøet.
Dette vises også i alt arbeidet klubbens frivillige legger ned.
Vi har holdt to medlemsmøter, grillfest for de flotte funksjonærene, og til slutt jar vi gjeninnført den
tradisjonsrike grøtfesten. Veldig kjekt når skøytefolket samles!
Og til slutt, uEgo ble virkelig demonstrert ved at klubben hadde et løp til inntekt for TV-aksjonen og
Care. 2048 runder ble gått av 51 løpere fra mer enn 10 klubber. 19,410,- ble samlet inn til årets TVaksjon formål Care.
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10.Media
Det har vært gledelig å se hvilken oppmerksomhet vi har fått fra media denne sesongen. Med
Stavanger Aftenblad og NRK Rogaland i spissen har der vært mye god dekning. Dette ser vi også øker
interessen for det vi i klubben driver med.
Vi ser også at interessen på sosiale media har økt. Vi har vært aktive og har nå ca 1400 følgere på
Facebook. Team Sørmarka har også etablert en Instagram konto som drives av løperne selv. Vi
holder også klubbens hjemmeside kontinuerlig oppdatert. I dagens verden er det viktig at vi er aktive
her. Vi når mange mennesker og får mye god tilbakemelding på at dette setter man pris på.
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11.Finansielt Resultat 2019
Resultatregnskap
Periode
Driftsinntekter
3100 Salgsinntekter, avgiftsfri
3123 Sponsorinntekt, avgiftsfri
3150 Startkontigenter
3400 Spesielle offentlige tilskudd
3920 Medlemskontingenter
3921 Andre kontingenter
3930 Treningsavgifter
3940 Egenandeler
3990 Dugnader

Driftskostnader
4300 Innkjøp varer for videresalg, høy avgiftssats
5000 Lønn til ansatte
5092 Feriepenger
5400 Arbeidsgiveravgift
5405 Arbeidsgiveravgift av påløpte feriepenger
6490 Annen leiekostnad
6545 Datautstyr
6580 Idrettsutstyr
6590 Annet driftsmateriel
6620 Reparasjon og vedlikehold utstyr
6730 Idrettsfaglig bistand
6800 Kontorrekvisita (Res)
6810 Datakostnad
6820 Trykksaker
6890 Annen kontorkostnad
6940 Porto
7040 Forsikring og avgifter transportmidler
7140 Reisekostnader, ikke oppgavepliktig
7162 Bevertning
7410 Kontingenter, ikke fradrag
7414 Treningssamling
7415 Startkontigent
7416 Bankett
7430 Gaver, ikke fradrag
7770 Bank og kortgebyrer
7771 Buypass avgift
7799 Annen kostnad, ikke fradragsberettiget

Driftsresultat

Akkumulert

81 370,19
81 370,19
265 000,00
265 000,00
535 462,29
535 462,29
287 350,99
287 350,99
170 054,58
170 054,58
4 500,00
4 500,00
207 500,00
207 500,00
448,00
448,00
2 443,75
2 443,75
1 554 129,80 1 554 129,80

-5 849,25
-5 849,25
-133 340,00 -133 340,00
-16 001,00
-16 001,00
-18 800,95
-18 800,95
-2 256,00
-2 256,00
-500,00
-500,00
-79 380,75
-79 380,75
-14 741,25
-14 741,25
-18 906,00
-18 906,00
-4 802,00
-4 802,00
-525 295,00 -525 295,00
-4 198,81
-4 198,81
-36 908,75
-36 908,75
-1 675,00
-1 675,00
-455,00
-455,00
-23,00
-23,00
-16 427,00
-16 427,00
-235 641,45 -235 641,45
-125 437,32 -125 437,32
-12 400,00
-12 400,00
-65 344,73
-65 344,73
21 839,25
21 839,25
-1 773,21
-1 773,21
-50 720,00
-50 720,00
-2 426,31
-2 426,31
-4 599,25
-4 599,25
-89 000,00
-89 000,00
-1 445 062,78 -1 445 062,78
109 067,02

109 067,02

1 525,00

1 525,00

Ordinært resultat før skatt

110 592,02

110 592,02

Ordinært resultat

110 592,02

110 592,02

Årsresultat

110 592,02

110 592,02

Finansielle poster
8040 Renteinntekt tilbakebetalt skatt, skattefri
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Balanseregnskap
Ved periodens start Endring

Ved periodens slutt

EIENDELER
Omløpsmidler
1500 Kundefordringer
1920 Bankinnskudd
1921 Stevne
1922 Daglig leder
1950 Bankinnskudd for skattetrekk

SUM EIENDELER

54000,00
229965,73
8845,00
1,00
0,00
292811,73

-44000,00
-60942,87
-8845,00
312138,65
9799,00
208149,78

10000,00
169022,86
0,00
312139,65
9799,00
500961,51

292811,73

208149,78

500961,51

-141525,98
98949,02
-42576,96

0,00
0,00
0,00

-141525,98
98949,02
-42576,96

0,00 -110592,02

-110592,02

-42576,96 -110592,02

-153168,98

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital
Egenkapital (innskutt og opptjent)
2030 Annen innskutt egenkapital
2050 Annen egenkapital

Udisponert resultat
Udisponert resultat
Sum egenkapital (inkl, udisp. resultat)
Gjeld
Avsettning forpliktelser
2180 Andre avsetninger for forpliktelser

0,00

-65000,00

-65000,00

-29674,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-29674,00

5151,00
-9799,00
-2665,00
-7520,76
-2256,00
533,00
-16001,00
-32557,76

-24523,00
-9799,00
-2665,00
-7520,76
-2256,00
533,00
-16001,00
-62231,76

Sum gjeld

-29674,00

-97557,76

-127231,76

SUM EGENKAPITAL OG GJELD

-72250,96 -208149,78

-280400,74

Avvik

220560,77

220560,77

Kortsiktig gjeld
2400 Leverandørgjeld
2600 Forskuddstrekk
2690 Andre trekk
2770 Skyldig arbeidsgiveravgift
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift ferielønn
2930 Skyldig lønn
2940 Skyldige feriepenger

0,00
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12.Oppsummering
2019 har vært et godt år for skøyteklubben vår. Det er en god stemning i Sørmarka Arena fra de
minste til de eldste.
Skøyteskolen har også i 2019 vært god, utfordringen er å få de yngste løperne over i rekrutt og derfra
videre til å bli «forektige» skøyteløpere. Dette må vi prøve å bli enda bedre på. Bruken av Team
Sørmarka løperne som trenere har vært veldig bra. Stort sett alltid to kule trenere på plass. Vi setter
også stor pris på foreldrene har bidratt i «oppmenn» roller. Vi vil gjerne ha enda flere foreldre med
oss.
Rekruttene har hatt god utvikling dette året. De har vært en stabil gruppe med gode bidrag fra
foreldre trenere/oppmenn og med litt støtte fra Team Sørmarka trenere og Wouter. Nå blir
utfordringen til i fellesskap å bygge dette videre. Gruppen kan bli enda større, og vi må jobbe for at
de eldste rekruttene tar steget over til junior gruppen. Det er gledelig at et lite knippe løpere nå er
gode nok til av og til å trene sammen med Team Sørmarka.
Team Sørmarka har vist fantastiske resultater. Både på og utenfor banen. Syv av løperne har vært
med i internasjonale junior, neo-senior eller senior mesterskap. Av høydepunkt må vi nevne Peder
Kongsaug sin seier på 1000 meter i Junior VM og sammenlagt Junior World Cup seier på 1500 meter,
samt Sofie Karoline Haugen sin fantastiske 3000 meter i Calgary. Peder Kongshaug og Marthe Furnee
vant også både Junior NM sprint og allround. Klubben og Team Sørmarka begynner virkelig å vise
igjen på skøytekartet i form av resultater, men også fordi det blir oppfattet at miljøet blant løperne
her er godt – et sted der de hjelper hverandre til å bli gode.
Det er gledelig å se veteranene i sving på isen. Mye smil og latter. Et godt felleskap. Dette smitter på
alle.
Det også viktig å understreke hvor viktig det er med den støtten vi får fra samarbeidspartnerne våre.
Uten denne hadde vært vanskelig å drive våre aktiviteter. Vi er evig takknemlig.
Til slutt; takk igjen til alle frivillige. Dere gjør en fantastisk jobb. Tilbakemeldingen fra forbundet,
løpere, tilskuere, Sørmarka Arena og andre er utelukkende positive. Uten dere hadde vi vært
ingenting. Klubben er ikke enkeltutøvere, trenere, styret eller andre. Klubben er oss alle. Sammen
kan vi få til masse!
Da er det bare å glede seg til neste sesong! Snart kommer vinter’n – igjen!

Stavanger 28. mai, 2020
Kristin F. Kragseth
Styreleder
På vegne av Styret i Stavanger Sandnes Skøyteklubb
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