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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 2015. Imidlertid er skøytesesongen delt opp 2. halvår 2015 – 1. halvår 2016, slik at  
Årsberetningen dermed ikke viser den naturlige flyten man har gjennom en komplett 
sesong. Budsjett og regnskap fås på forespørsel. 

Styrets sammensetning har i 2015 vært slik:     

Ragnhild Synstad  leder,    valgt for 1 år   (2015-2016)  
Kari Hoel                kasserer    valgt for 2 år (2014-2016) 
Lars Erik Pedersen                    styremedlem, ansvarlig Skøyteskolen (2014-2016) 
Frode Floen          styremedlem  valgt for 2 år (2014-2016) 
Øivind Grande   styremedlem   valgt for 2 år, (2015-2017) 
Anniken Steen        styremedlem/ løperrepresentant  valgt for 2 år (2015-2016)  
 

I tillegg har man opprettet Sportslig utvalg og delegert noen oppgaver dit. Styret og S.u. har 
møter både hver for seg og (delvis) sammen. 

Sportslig utvalg består av Vibeke Morken, leder; Trude Holmen, medlem; Anne Karin Bjørvik 
medlem og Robert Grzegorczyk, trener. 

Styret har i valgperioden avholdt styremøter ved behov.  
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Valgkomité: 

Trude Holmen, leder 

Økonomi: 

Økonomisk årberetning/ budsjett fås på forespørsel 

Aktiviteter: 

Skøyteskolen: 

Vi har brukt flere sesonger og eksperimentert med flere forskjellige måter å gjøre det på,- og 
har landet på at Vikingskipet er godt egnet. Skøyteskole har vært arrangert vår og høst i 
2015, men ca. 30 betalende deltakende hver gang.  

Klubbutvikling: 

I 2015 har det vært jobbet kontinuerlig med klubbutvikling. Å skape et hyggelig og 
inkluderende miljø med trivselsskapende aktiviteter har hatt stort fokus.  

Vi baserer vår virksomhet på vårt Verdidokument. Det er tuftet på viktige pilarer om at alle 
løperne skal sees og gis muligheter. Vi ønsker også å være en klubb som har plass til «hobby-
løpere», og at det ikke skal legges press på noen om å delta i konkurranser.  

Isfordeling:  

Isfordelingen på Hamar vest har ikke fungert helt etter prinsippene som ble utarbeidet av 
HIR i 2013. For neste sesong må dette tas tak i. Vi må også ha mer is på riktig bane gjennom 
hele sesongen. I Vikingskipet har vi tilgang på så mye is vi ønsker, samt barmarksfasiliteter 
(trimrom m/ speil) etter avtale. Vi har hatt fast morgentrening i OL-Amfiet en gang pr. uke, 
det har vært en suksess, med ca. 8 – 14 løpere på is hver gang. 

Vikingskipets brukerforum: 

Er et viktig møteforum for å «sette oss selv på dagsorden», veldig greit og «lydhørt» for å 
melde  inn saker. Gjennom «runde rundt bordet» orienteres vi om status for gruppene, 
viktig når man deler «hus». Leder, evnt. medlemmer fra S.u. møter her. 

Stevner: 

I 2015 har vi arrangert «Prøve-OL» - Hamar Trophy - i april for å teste «OL-formen» foran 
tiårets begivenhet – YOG2016. Det ble svært vellykket, selv om vi kunne ha ønsket oss flere 
deltakere.  

På høsten (november)  arrangerte vi nasjonalt stevne for de yngre klassene. Vellykket og 
hyggelig. Svært god dugnadsånd og stor stå-på-vilje innad i klubben.   

Stevnedeltakelse for egne løpere: 

Ikke altfor hyppig deltakelse gjennom året; god innsats men uten de store «høydarene» hva 
angår resultater. Unntaket er en løper (Victoria Synstad) som tok gull i klassen «Basic» på  
stevne i Tønsberg  før jul, og dermed kvalifiserte seg til LM-deltakelse i 2016.  
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Flere debuterte i 2015, bl.a. på hjemmestevnet på høsten. 

HIL deltok ikke på Innlandsmesterskapet for 2015 grunnet svært sen invitasjon og fordi det 
var lagt til siste helg av vinterferien.  

Andre aktiviteter: 

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

Av høydepunkter gjennom 2015 kan nevnes: 

 Fem medlemmer har deltatt på “Olympiske lederkurs” gjennom hele året. 

 Idrettsgalla: Oppvisning for VIP-gjester på Stortorget, samt «velkomstkomite» ved 
VIP-inngangen 

 Skøyteskolens karneval 

 Temakveld med kveldsmat og foredrag om ernæring og helse 

 Slalom-weekend i Trysil for de eldste medlemmene 

 «Prøve-OL» Hamar Trophy – ISU stevne med bred internasjonal deltakelse 

 Våris på Lillehammer i regi av LKK 

 Skøyteleir i Lysekil hvor mange fra klubben deltok 

 Sesongstart med deltakelse på kretssamling i regi av SIL med Peter Grutter. 

 Besøk og trening av og med kunstløpstjernen og OL-gullvinner Yu Na Kim 

 Vårt medlem Anniken Steen nominert til «Årets Ildsjel»-prisen; vant prisen som 
Hedmarks Ildsjel - plukket ut blant 37 kandidater 

 Oppvisning for H.K.H. kronprins Haakon og Ungdoms-OLs Hovedkomite 

 Stor aktivitet med møter og arrangementer (tiltakende gjennom året) i forbindelse 
med YOG2016 i februar 2016 

 «Hamar on Ice» - oppvisning under julegrantenning i Hamar sentrum for flere tusen 
publikummere 

Representasjon: 

Kunstløpgruppen møter med en eller to representanter i Vikingskipets brukerforum. 

Leder Ragnhild Synstad satt i 2015 som nestleder i Hovedlagets Administrasjonsutvalg og 
Hovedstyre.  

Styremedlem Lars Erik Pedersen er styremedlem i Hedmark Skøytekrets. 

Medlemstall: 

Viser til medlemsregistreringen for 2015 for antall og fordeling på alder og kjønn. 

Gruppa har pr. 31.12 2015 42 aktive løpere (konkurranseløpere og aspiranter) som har trent 
en eller flere ganger i uken. I tillegg kommer skøyteskoledeltakere, ca. 30 stykker pr. halvår. 
Løperne har vært delt i tre kategorier, uavhengig av alder og hvilken konkurranseklasse man 
eventuelt tilhører: 



  

4 

 

- Skøyteskoledeltakere 
- Aspiranter 
- Konkurranseløpere. 

 
 
Trener gjennom hele 2015 har vært Robert Grzegorczyk, med de eldste jentene som 
hjelpetrenere hele året under skøyteskolen. Karoline B. Kulsveen har vært treneraspirant. 
 
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 god 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.  

Det må fortsatt jobbes godt med inntektssiden. Ungdoms-OL vil gi oss et stort løft i så måte, 
og en god økonomisk «buffer». Vi har klart oss fint gjennom 2015, godt hjulpet av 
økonomisk støtte og sponsorbidrag, samt flere lønnede oppdrag (oppvisninger, m.m.).             
Salg av HILs tradisjonelle Julekalender med representanter fra alle gruppene er fast innslag 
hver høst.                                                                                                                                                          
For 2016 ønsker vi primært å satse på inntekt via stevner o.l. annet som er relevant i f.h.t. 
sporten fremfor mer tradisjonelle dugnader. Likeledes ønsker vi nå å fokusere mer på det 
sportslige. Vi har nå etablert oss for alvor som en solid stevnearrangør, men styret skal 
vurdere nøye alle tilbud som kommer i f.h.t. hva vi skal engasjere oss i. 

Styret takker alle for stort engasjement og innsats i året/sesongen som har gått, i 
særdeleshet i forbindelse med gjennomføringen av YOG2016.                                                                                                                             
Vi er stolte av at klubben besitter stor kompetanse på flere felt, og gleder oss til å utvikle/ 
bruke denne videre.                                                                                                                                     
Styret ser positivt på videre drift i klubben og alt skal ligge godt til rette for økt rekruttering  
og sportslig framgang! 

Hamar, 9. april 2016 

 

Ragnhild Synstad   Anniken Steen   Lars Erik Pedersen  

Leder     Styremedlem     Styremedlem 

 

Frode floen    Kari Hoel   Øivind Grande  

Styremedlem    kasserer   Styremedlem 
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