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Årsberetning 

Hamar IL 

Kunstløpgruppen 

2015 

 

Innledning: 

Regnskapet følger kalenderåret og gir således et uttrykk for den økonomiske statusen pr 31. 
desember 2014. Imidlertid er skøytesesongen delt opp 2. halvår 2013 – 1. halvår 2014, slik at  
Årsberetningen dermed ikke viser den naturlige flyten man har gjennom en komplett 
sesong.  

Styrets sammensetning har i 2014 vært slik:     

Ragnhild Synstad  leder,    valgt for 1 år   (2014-2015)  
Bjørn Larssen   nestleder/ sportslig leder   
                                                                                            valgt for 2 år  (2013-2015) – trukket seg 
Lill Larssen har fra årskiftet 13/14 gått inn som vikar for B.L. på ubestemt tid  –   trukket seg 
fordi egne barn har sluttet  
 
Kari Hoel                kasserer    valgt for 2 år (2013-2015) 
 
Lars Erik Pedersen                    styremedlem, ansvarlig Skøyteskolen, bedt om midlertidig fritak 
p.g.a. jobbsituasjon - Vibeke Morken inn som vikar  valgt for 2 år (2013-2015)                                                                 
   
Frode Floen          styremedlem  valgt for 2 år (2013-2015) 
Anne Karin Bjørvik  styremedlem   valgt for 2 år, (2013-2015) 
Anniken Steen        styremedlem/ løperrepresentant  erstatter B./ L. Larssen  
 

I tillegg har man opprettet Sportslig utvalg og delegert noen oppgaver dit. 

Sportslig utvalg består av Vibeke Morken, leder; Trude Holmen, medlem; og Robert 
Grzegorczyk, trener. 
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Styret har i valgperioden avholdt styremøter hver måned så sant mulig, og ellers etter 
behov.  

Valgkomité: 

Trude Holmen, leder; og ? 

Økonomi: 

Se vedlegg. 

Aktiviteter: 

Skøyteskolen: 

Vi har brukt flere sesonger og eksperimentert med flere forskjellige måter å gjøre det på,- nå 
mener vi å ha funnet riktig  konsept for oss. Vikingskipet er hjemmebane, men vi ønsker også 
å starte/ avslutte skøyteskolesesongen h.h.v. tidligere/ senere ved bruk av hallene på Hamar 
vest. 

Klubbutvikling: 

2013 ble brukt til å for alvor komme i gang og lage et klubb- konsept, og vi nå funnet en form 
som passer med verdigrunnlaget vårt. Et verdidokument ble utarbeidet, og viktige pilarer i 
det er at alle løperne skal sees og gis muligheter. Det skal være en klubb hvor egne agendaer 
ikke har noen plass i beslutningsprosessene. 2014  har vært brukt til å få dette på plass i 
praksis. 

Isfordeling:  

I 2013 utarbeidet HIR retningslinjer for isfordeling mellom alle partnene som ønsker dette og 
har et berettiget krav.  2. halvdel av 2014 har vært syretest på om det fungerer i praksis. Vi 
er ganske godt fornøyd, men mener at både isfordelingen både i teori og praksis har 
forbedringspotensiale. Ikke minst gjelder det at halleier får bedre rutiner som gir større 
forutsigbarhet og kvalitet. 

 

 

 

Vikingskipets brukerforum: 

Er et viktig møteforum for å «sette oss selv på dagsorden», veldig greit og «lydhørt» for å 
melde  inn saker og å sette ting på dagsorden. Gjennom «runde rundt bordet» orienteres vi 
om status for gruppene, viktig når man deler «hus». 

Stevner: 

Hamar Trophy ble etablert og arrangert som et Interclub stevne i 2013, som en oppstart mot 
YOG 2016. (HIL kunstløp er som kjent valgt til teknisk arrangør av kunstløp under YOG 2016 
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med NSFs Lise Røsto Jensen som grenleder, Vibeke Morken som sportslig leder, Anne Karin 
Bjørvik som assisterende arenaleder og Ragnhild Synstad som Service manager). 

 

Vi måtte avlyse HT 2014 grunnet kollisjon med et annet ISU-stevne, som medførte for få 
påmeldte til høykostlandet Norge. Som en erstatning valgte vi å gjennomføre et nasjonalt 
stevne for de øverste klassene i oktober 2014, dette også som et ledd i forberedelsene mot 
Ungdoms-OL. 

Stevnedeltakelse for egne løpere: 

Jevn, ikke altfor hyppig deltakelse gjennom året, god innsats men uten de store 
«høydarene» hva angår resultater. Man har heller valgt å bruke energi på klubbutvikling, 
som «Grease på Is», klubbkvelder, kursing og oppvisninger. 

Andre aktiviteter: 

Klubben har ellers vært svært aktiv gjennom året, med flere oppslag i media og på sosiale 
medier, klubbkvelder/ avslutninger. 

Av høydepunkter gjennom 2014 kan nevnes: 

 «Grease på Is» (februar 2014) show i OL-Amfiet 

 Skøyteskolens karneval 

 Mjøsbycup (HIL arrangør) 

 Skøyteleir i Lysekil hvor mange fra klubben deltok (samt deltakelse på andre 
sommerleirer) 

 Frivillighetsmønstring på Stortorget 

 Åpen Dag i Vikingskipet 

 Diverse «Olympiske lederkurs» for de eldste løperne 

 Samarbeidsavtale med CC Stadion m/ oppvisninger og mini-skøyteskole 

 Julecup; klubbinternt stevne med uformell tilbakemelding til løperne   

Representasjon: 

Kunstløpgruppen møter med en eller to representanter i Vikingskipets brukerforum. 

Leder satt i 2014 som styremedlem i Hovedlagets administrasjonsutvalg og hovedstyre; fra 
Årsmøtet i 2014 som nestleder. 

Medlemstall: 

Viser til medlemsregistreringen for 2014 for antall og fordeling på alder og kjønn. 

Gruppa har mot slutten av 2014 drøyt 30 aktive løpere (konkurranseløpere og aspiranter) 
som har trent en eller flere ganger i uken. Fremdeles en del «sirkulasjon», men 
medlemsmassen virker mer stabil nå på slutten av året. I tillegg kommer 
skøyteskoledeltakere, ca. 30 - 35 stykker pr. halvår. Løperne har vært delt i tre kategorier, 
uavhengig av alder og hvilken konkurranseklasse man eventuelt tilhører: 

- Skøyteskoledeltakere 
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- Aspiranter 
- Konkurranseløpere. 

 
 
Trener gjennom hele 2014 har vært Robert Grzegorczyk, med de eldste jentene som 
hjelpetrenere hele året under skøyteskolen. 
 
Alle løperne har vist god framgang både i treningsarbeidet og da også på de stevner vi har 
deltatt i. De har prestert godt i forhold til sine forutsetninger. Det er vi stolte av! 
 
Oppsummering 

Det har vært stor innsats fra alle løpere både på trening og i konkurranser gjennom hele 
sesongen. Vi ser stor fremgang hos veldig mange, og mestringsgleden er veldig tydelig! 

Vi har blitt en stor, fin stor gruppe etter hvert, men vil fortsatt jobbe for å få med flere, samt 
sikre rekruttering nedenfra. Vi må sørge for at nye medlemmer blir godt integrert i den 
allerede veletablerte løpergruppen.  

Økonomi er hele tiden en utfordring, og det må fortsatt jobbes godt med inntektssiden, 
både dugnader, inntektsbringende aktiviteter og støtteordninger.  

Styret takker alle for stort engasjement og innsats i året/sesongen som har gått, i 
særdeleshet i forbindelse med gjennomføringen av «Grease»-oppsetningen, Mjøsby-cup, 
nasjonalt stevne i oktober, Julecup, samt alle oppvisninger og liknende. Dette gjelder også 
Hamar Trophy (2015).                                                                                                                             
Vi er stolte av at klubben besitter stor kompetanse på flere felt, og gleder oss til å utvikle 
denne videre som arrangør gjennom de store oppgavene som kommer. Styret ser positivt på 
videre drift i klubben og alt skal ligge godt til rette for økt rekruttering  og sportslig 
framgang! 

Hamar, 27. april 2015 

 

Ragnhild Synstad   Anniken Steen   Lars Erik Pedersen  

Leder     Styremedlem     Styremedlem 

 

Frode floen    Kari Hoel   Anne Karin Bjørvik  

Styremedlem    kasserer   Styremedlem 
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