Årsrapport 2020

1.

STYRET

For perioden Juni 2020 – Juni 2021 har styret bestått av:
●
●
●
●
●
●
●
●

Styreleder: Steinar Liavaag
Nestleder: Pål Vamnes – Stiller til gjenvalg
Styremedlem: Belen Rosario Svebak – Stiller til gjenvalg
Styremedlem: Even Nedberg – Stiller til gjenvalg
Styremedlem: Lise Reitan With – På valg
Styremedlem: Matthieu Lacolle
Styremedlem: Anette Røsaker
Varamedlemmedlem: Terje Tvedt

● Elisabeth Tidemand er klubbens regnskapsfører, sitter ikke i styret.

2.

SPORTSUTVALG, TRENERE OG ADMINISTRASJON

Sportsutvalget
Sportsutvalget (SU) ble etablert i 2010 for at styret skulle være mer involvert i det sportslige og
driften av klubben. SU er et utvalg under styret og fungerer som et bindeledd mellom styret,
trenere og foreldre. SU skal først og fremst støtte trenerne med langtidsplanlegging og selve
driften av klubben.
Det har skjedd en endring i SU i 2020, og det er at alle hovedtrenere nå er medlemmer av SU,
dette er naturlig da klubben bare har fast ansatte hovedtrenere.
Sportsutvalget har utarbeidet is-fordelingsplaner og bistår trenerne med gruppeinndeling av
løperne samt årsplaner, utarbeider vikarlister for trenere ved behov, vurderer klubbløpere til
internasjonale stevner, gjennomfører tester, vurderer trenerkurs og seminarer m.m. SU kan
besvare spørsmål fra foresatte.

Sportsutvalget består av:
●
●
●
●

Anette Oddvoll
Yvonne Olstad
Berit Steigedal
Hilde Aaby

Trenere:
●
●
●
●
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Trener: Berit Steigedal
Trener: Hilde Aaby
Trener: Anette Oddvoll
Trener: Yvonne Olstad
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Hjelpetrenere:
●
●
●
●
●
●
●
●

Cathrine Wessel
Andrea Wessel Flatval
Solveig Lille
Oda Gundersen
Emma Fjeldly
Sondre Oddvoll Bøe
Camilla Gjersen
Marianne Stålen

Administrasjon:
Høsten 2019 ble Yvonne Olstad midlertidig ansatt som Administrasjonssjef i AKK.
Stillingsprosenten er 50% med varighet frem til 31/7-20. Styret er veldig fornøyd med den det
arbeid og den innsats som Yvonne legger ned. Styret besluttet derfor at man ønsket å forlenge
denne avtalen, og det er inngått en avtale som varer frem til 31.07.2022.
Stillingen omfatter i all hovedsak den daglige driften av klubben samt faste trenertimer i uken.

3.

UTVALG, KONTAKTER OG STYRER UTENFOR KLUBBEN
●
●
●
●
●
●
●
●

4.

Akershus og Oslo skøytekrets – Yvonne Olstad
Asker kommune – Pål Vamnes og Yvonne Olstad
Asker Idrettsråd – Steinar Liavaag
Norges Skøyteforbundet – Yvonne Olstad
Frisk Asker – Pål Vamnes og Yvonne Olstad
Kontaktledd mot Isfordeler – Yvonne Olstad
Andre idrettslag – Pål Vamnes, Yvonne Olstad og Steinar Liavaag
Sponsor – Pål Vamnes og Steinar Liavaag

MEDLEMMER OG REKRUTTERING

Medlemmer og utvikling i medlemsmasse
Klubben har per 31. desember 2020, 114 aktive medlemmer.
Det har vært 50 deltagere på skøyteskolen i 2020.
69 aktive løpere i klassene fra aspirant og oppover. De aktive løperne fordelt på nivåer:
●
●
●
●
●
●
●

Side 3

Aspiranter: 18
Oppvisning: 10
Cubs: 15
Springs: 3
Basic: 2
Debs: 6
Novice: 8
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● Junior: 5
● Senior: 3
Nye løpere rekrutteres hovedsakelig fra skøyteskolen.

Forbundsløpere/nasjonal elitesatsing
Landslaget i kunstløp har i sesongen 2020/2021 bestått av totalt 8 utøvere, henholdsvis 1
utøvere på elitelaget, 1 utøver på seniorlag, 2 utøvere på juniorlaget og 1 medtrenende på junior
og 2 utøvere på Rekrutt 2026.
AKK har i sesongen 2020/2021 vært representert på elitelaget med følgende utøvere:
● Sondre Oddvoll Bøe
Seniorlag med følgende utøvere:
 Frida Turiddotter Berge
Juniorlag med følgende utøvere:
● Linnea Kolstad Kilsand
● Ida Vamnes
Medtrenende juniorlag:
 Ine Olstad
Rekrutt 2026:
 Pernille With
 Emma Linnea Eriksen
Marianne Stålen ble tatt ut som medtrenede på seniorlaget, men avsluttet sin aktive karriere før
sesongen startet.
Rekrutt 2026
Norges Skøyteforbund har besluttet å starte et nytt satsingsprosjekt for norske
kunstløpstalenter. Skøyteforbundet ønsker å rette øynene mot fremtiden og løpernes potensiale
til å hevde seg i toppen internasjonalt i fremtiden. Med prosjektet ønsker skøyteforbund å tilby
økt kompetanse både for løpere og deres trenere. Skøyteforbundet ønsker å videreutvikle
treningskulturen i Norge for å oppnå OL-deltagelse i 2026. Bredde skaper topp, og det er derfor
viktig for Skøyteforbundet å legge til rette for at løperne i gruppa kan påvirke hverandre i en
sunn og målbevisst retning.
Trenerkurs
Trenerkurs Trener1 for 2020 er utsatt til 2021 grunnet Covid19
Dommerkurs
Dommerkurs: Isa Devrill
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Skøyteskolen
Det har vært færre barn på skøyteskolen (ca 50 stk totalt) dette året. Til tross for kald vinter har
vi ikke kunnet ta inn så mange som vi ønsker pga av Corona restriksjoner. Annette Røsaker og
Belen Rosario Svebak har vært ansvarlige for skøyteskolen fra styret, men fått god hjelp av
Yvonne Olstad med å planlegge det praktiske.

VOKSEN-GRUPPEN Det har ikke vært lov til å gjennomføre skøyteskole med denne gruppen med
de restriksjoner som har vært i store deler av sesongen.
Vi retter en stor takk til alle våre aktive løpere som har stilt til dugnad som hjelpetrenere på
skøyteskolen. Frem til mars 2020 var det normale forhold og vi kunne ha servering og kiosk når
vi hadde skøyteskole, en stor takk til alle aspirantforeldre som har stekt vafler og bakt kaker slik
at skøyteskole barna skal få en godbit etter endt trening. Vi satser på at vi snart kan komme
tilbake hit, da det er med på å skape god stemning i hallen.
For klubben er det svært viktig at alle deltar i promoteringen av skøyteskolen, da skøyteskolen er
en svært viktig inntektskilde sammen med det faktum at det er her vi får rekruteringen til
klubben fra.
En av våre store utfordringer med hensyn til Covid19 er effekten dette har på skøyteskolen, som
igjen direkte påvirker våre muligheter for rekruttering. Vi håper at verden nærmer seg en mer
normal situasjon snart, slik at vi kan fortsette det arbeidet som er så viktig for klubben.

5.

STYRETS ARBEID

Årsmøtet for 2020 ble avviklet i henhold til klubbens vedtekter, NIFs lovverk og gjeldende
utsettelser grunnet Covid19 i juni 2020. I perioden har det vært avviklet månedlige styremøter.
Kun et møte har vært gjennomført med fysisk oppmøte, de resterende møtene har vært
gjennomført via GoogleMeet. I tillegg har det vært noe arbeidsmøter i mindre grupper, enten pr
telefon eller via GoogleMeet.
De viktigste aktivitetene for styret har dette året vært:
● Standardisering av kontrakter for trenere
● Hilde Aaby er ansatt som hovedtrener
● Smittervernansvar i forhold til de treninger og aktiviteter som er gjennomført i 2020
● Fornyelse av kontrakt med administrasjonsansvarlig Yvonne Olstad.
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●
●
●
●

Arrangement av Skøyteskole i høst- og vår-semesteret
Søknader om kompensasjon knyttet til Covid19
Søknader om midler og tilskudd og rapportering av fremdrift
Deltagelse i møter og is-forum i forbindelse med planlegging av ny ishall.

Andre saker som Styret har jobbet med:
● Istidsfordeling (løpende og på lang sikt)
● Organisering av dugnader
● Møte med SU for å avklare ønsker å behov videre fremover
● Oppfølging av kontrollutvalg
● Løpende dialog med Asker Idrettsråd og kommune i forhold til både idrett og
smittevernsregler og tiltak
● Bidrag til utvikling kunstløpsporten i Norge gjennom bidrag til NFS sitt arbeid

6.

TRENING

Askerhallen/Holmenhallen
AKK har istrening i Askerhallen og Holmen ishall. Istiden i Askerhallen og Holmenhallen dekkes av
kommunen. Istid i Holmen ishall på onsdag fra 15.00 til 16.50.
AKK tildeles istid fra kommunen i konkurranse med andre brukere av ishallene. Antall utøvere i
hver gruppe styres i stor grad av løpernes ferdighetsnivå, sikkerhet på isen og hensyn til sportslig
framgang ut i fra nivå.
For å utnytte tildelt istid best mulig har SU denne sesongen i hovedsak valgt å dele inn løperne ut
i fra konkurranseklasse.
Det har i året som har gått vært perioder hvor vi ikke har hatt muligheter til å tilby trening på
hverken is eller barmark grunnet Covid19. Ved gjenåpning på vårparten ble det leid ekstra istid i
Holmenhallen for å kompensere for dette.
Inndelinger av utøvere i forhold til istid har også i perioder blitt tilpasset den is vi til enhver tid
har hatt tilgjengelig.

Basistrening
I løpet av sesongen gjennomfører AKK basistrening i egen regi. AKIMI tilbyr basistrening en gang
pr uke for springs, debs, novice, junior og senior-løpere. Denne treningen har også vært redusert
i 2020 grunnet de restriksjoner vi har vært underlagt.

Ballett
Lisbeth Rønning organiserer og gjennomfører dans/ballettundervisning en gang pr. uke. Alle
løpere fra aspirant til senior har fått tilbud om dans denne sesongen. Dans faktureres separat av
Lisbeth Rønning en gang i halvåret.
Ballett har vært gjennomført i forhold til de restriksjoner som har vært i året som har gått, slik at
tilbudet her har også vært noe redusert.
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7.

STEVNER

Nasjonale konkurranser
Det har på grunn av Covid19 som slo ned i samfunnet vårt mars 2019 vært veldig begrenset med
konkurranser.
I den grad det har vært mulig har AKK har deltatt på alle nasjonale stevner i løpet av sesongen og
vi har hatt representanter i klassene oppvisning, cubs, springs, debs, novice, junior, senior og
basic.

NM/LM 2020
Landsmesterskap, Hamar 10. til 12. Januar 2020 i Askerhallen
Debs A
1. plass - Pernille With
2. plass - Tuva Olstad
4. plass - Elea Rustgaard
6. plass - Elvi Andreassen
10. plass - Ulla Emilie Fossum
13. plass - India Hansen
Novice A
1. plass - Ida Vamnes
4. plass - Ine Olstad
17. plass - Kornelia Høisæther
Junior A
1. plass - Frida Turiddotter Berge
4. plass - Linnea Kolstad Kilsand
6. plass - Kamilla Aaby
Senior A
3. plass - Marianne Stålen
Senior A Herrer
1. plass - Sondre Oddvoll Bøe

Internasjonale konkurranser:
RIG, 24. januar 2020
Senior kvinner
1. plass Marianne Stålen
Junior kvinner:
7. plass Frida Turiddotter Berge
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EM Graz, 20.-26. januar 2020
Senior Herrer
21. plass Sondre Oddvoll Bøe

Nordics Open 2020, Stavanger
Senior menn
2. plass Sondre Oddvoll Bøe
Senior kvinner
9. plass Marianne Stålen
Junior kvinner
7. plass Linnea Kolstad Kilsand
12. plass Frida Turiddotter Berge
21. plass Kamilla aaby
Advanced Novice
7. plass Ida Vamnes

Challenge Cup Haag, Nederland 25.-28. februar 2020:
Advanced Novice:
28. plass Ine Olstad
Junior kvinner:
19. plass Frida Berge
Senior menn:
15. plass Sondre Oddvoll Bøe

Klubbmesterskap
Klubbmesterskapet for 2020 utgikk grunnet Covid19.

Konkurranser i klubbens regi:
Den 10. til 12. januar 2020 arrangerte AKK landsmesterskapet og norgesmesterskapet i kunstløp
i Askerhallen. Det var til sammen ca. 70 deltagere som konkurrerte. AKK fikk enorm skryt for
arrangementet fra både løpere og forbund. Tusen takk til alle som bidro!
Det har grunnet Covid19 ikke vært arrangert mer i regi av AKK i 2020

Andre arrangementer i klubbens regi
Rekeaften
Rekeaften kunne ikke gjennomføres i 2020 grunnet Covid19
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Juleshow
Grunnet Covid19 var det ikke mulig å gjennomføre juleshow som planlagt. Vi beholdt isen og SU
arrangerte løpsgjennomgang med kjoler og bedømning for alle klasser. En stor takk til SU og
trenere for initiativ og gjennomføring, dette var viktig for løperene våre.

8.

ØKONOMI

Årsregnskapet for AKK viser for 2020 et overskudd på 564 024,- mot et overskudd på 175 072,- i
2019. Klubbens totale inntekter i 2020 var på kr 3 059 085,-.
Kr 1 423 165,- eller ca. 46,5 % av dette er kommer fra klubbens utøvere gjennom medlemskap,
semesteravgift og treningsavgifter i alle klasser. Av andre store inntektsposter er det
Coronamidler på kr 422 579,- , mva kompensasjon kr 142 684,-, dugnad/kiost/lotteri inntekter kr
131 758,-, arrangemenger, herunder også sommerleir kr 563 202.
Den største kostnaden er lønn trenere (både ansatte og innleid) og var i 2020 kr 1 698 726,- mot
kr 1 419 237,- i 2019, dvs. ca. 68% av klubbens totale kostnader. Lønnskostnaden har økt med kr
279 489,- i forhold til 2019.
Av andre store kostnader er leie istid vårisen i Holmenhallen og øvrig isleie kr 345 200,Egenkapitalen er per 31.12.20 1 575 849,2020 har vært et spesielt år med tanke på drift av klubben, også fra et økonomisk ståsted. Vi har
fått kompensert en del gjennom de støtteordningene som har vært gitt til idretten. I tillegg har
det vært noen kostnader som har blitt redusert og andre som har økt. I helhet har klubben vært
heldige og kommet godt ut av den pågående pandemien fra et rent økonomisk ståsted.
Dugnad og inntekter fra arrangementer er viktige inntektskilder for klubben. Styret vil takke
utøvernes foreldre som har bidratt med mange timers egeninnsats både på dugnader og ved
klubbens arrangementer.

Dugnader
AKK har i 2020 hatt følgende dugnadsoppgaver:
Dugnader knyttet opp mot konkurranser og juleshow som AKK arrangerer.
● Toalettrullsalg høsten 2020.
● Kiosksalg under Skøyteskolen (aspirantene), før covid
● NM/LM januar 2020

Tilskudd og sponsor
I 2020 har vi mottatt støtte fra en rekke kilder. Det har vært vanskelig å jobbe med å få
sponsorer med på laget i den situasjonen landet har vært i. Vi har sendt ut flere søknader om
støtte og tilskudd. Per i dag har vi følgende sponsore, Akimi som sponser oss i form av rimelig
treningstilbud, Trippletex som sponser oss med regnskapsprogram og Regnskapsfabrikken med
20 000,- i støtte per år. Akimi og Tripletex kompanseres med logo på klubbjakkene og
Regnskapsfabrikken med logo på isen.
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Andre tilskudd i form av matvarer til kiosken fra Kiwi og trykksaker fra Copycat er også
kjærkomne bidrag. I tillegg fikk vi støtte til utstyr til skøyteskolen fra Sparebankstiftelsen på 109
400,- og LAM midler fra NSF på 27 034,-.

9.

AVSLUTTENDE ORD

2020 har vært et utfordrende år på alle måter, men det er veldig moro å se det engasjementet
som er der hos trenere, utøvere og foreldre. Klubbens mål om at alle skal trives ser ut til å gjelde,
selv i vanskelige tider. Den individuelle utviklingen av løpere er også god, på tross av reduserte
treningstilbud som følge av de restriksjoner Covid19 har gitt oss.
Gjennom dette vanskelige året har vi greid å ivareta det samholdet som er mellom utøverene,
samt opprettholde de økonomiske rammer som skal til for at vi sammen skal kunne fortsette å
bygge norges beste kunstløpklubb.
Vi retter derfor en stor takk til alle som har bidratt i året som har gått, uten dere hadde ikke
dette vært mulig.
På vegne av AKKs styre 2020,

Steinar Liavaag
Asker, 07. juni 2021
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