Velkommen til skøytefest.

Stevnestart begge dager kl 11.00
Lørdag: 500 og 1000
Søndag: 500 og 1000
Kåring av Norgesmestere Søndag etter siste distanse
Arrangert med støtte fra:

Gitterrister • Sikteduker • Perforerte
plater • Strekkmetall •Trådgitter •
Byggegjerder
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SKØYTEVENNER!
Drammens Skøiteklub (DSK) ønsker velkommen til Norgesmesterskapet på skøyter
2015 for senior og junior sprint. Alt er gjort ferdig for at forholdene på Marienlyst
kunstisbane skal være så gode som mulig og gi mulighet for spennende konkurranse
mellom mange gode løpere. Alle funksjonærer er godt drillet og de vil også gjøre sitt
for at arrangementet skal bli en flott opplevelse for alle aktive og trenere og ikke
minst publikum.
Det har vært en flott kunstisbane på Marienlyst siden 2002. Rekrutteringen har vært
veldig bra de siste årene og vi har fått noen gode løpere på både senior og junior
siden.
Vi starter sesongen så tidlig som i slutten på oktober og flere klubber har valgt å starte
treningen sammen med oss i oktober og november til de selv får is.
Drammens Skøiteklub er en klubb som så dagens lys for første gang i 1880-årene, men
som formelt stiftet 15.november i 1917. De olympiske mestre Ivar Ballangrud, Charles
Mathisen og Sten Stensen representerte Drammens Skøiteklub. Finn Hodt har vært
trener og leder i flere generasjoner av skøyteløpere på landslagsnivå i tillegg til sin
sprintkarriere på skøytebanen. Han er DSK fremste sprinter gjennom tidene.
Drammens Skøiteklub har allerede arrangert tre norske mesterskap på Marienlyst
kunstis, NM sprint i 2003, NM enkeltdistanse i 2004 og NM allround i 2005. Dette var
vellykkede arrangement.
Årets arrangement vil samle de raskeste skøyteløperne i landet og det vil kommer til å
gå fort på Marienlyst.
Tre fra vår egen klubb skal også være med.
Med vennlig hilsen
Drammens Skøiteklub
Anne Marie Haug
Leder
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Avdeling Sande i samarbeid med:
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Velkommen til Elvebyen Drammen

På vegne av Drammen kommune ønsker jeg dere alle
hjertelig velkommen til Drammen og til NM sprint på
Marienlyst stadion.
Drammen kommune har nå over 66.000 innbyggere,
mens det bor over 110.000 mennesker i tettstedet
Drammen. Byen ligger vakkert til ved Drammenselva
mellom Bragernes- og Strømsåsen.
Byen er kjent som "byen ved elva". I Drammen kan du kombinere storbyens kulturliv
med friluftsliv og rekreasjon i de praktfulle områdene i Drammensmarka. Drammen er
fylkeshovedstad og trafikknutepunkt for båt, bil og bane.
Drammen er en by i endring. Ren elv, elvepark, satsing på sentrum, samt få
gjennomgangstrafikken ut av sentrum, har vært viktige forutsetninger for den
utvikling vi i dag ser resultatene av og som vi høster nasjonale og internasjonale priser
for.
Jeg håper dere vil ta byen i bruk mens dere er her. Bruke områdene langs elven og ta
en tur over Ypsilon.
Tilslutt vil jeg ønske alle deltakere lykke til. Jeg håper dere alle klarer å yte deres beste
disse dagene og at dere i ettertid vil tenke tilbake på disse dagene i Drammen med
glede.

Tore Opdal Hansen
ordfører
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Program
Dag
Torsdag
Fredag

Dato
Klokkeslett Hva skjer
22.01.2015 1800-1900 Treningstid is
23.01.2015 1400 - 1730 Treningstid is
1800
Trekning på Hotell Union
1900
Løper-middag på Union Scene
Lørdag
24.01.2015 0900-1015 Treningstid is
1000
Lagledermøte i laglederrommet
1015
Siste ispreparering før stevnet
1100
Off. Åpning v/ Ordfører Tore Oppdal Hansen
1115
Stevnestart
500 m Junior
500 m senior
Pause
1000 m junior
1000 m senior
1900
NM Bankett på Union scene
Søndag
25.01.2015 0900-1015 Treningstid is
1000
Lagledermøte i laglederrommet
1015
Siste ispreparering før stevnet
1100
Stevnestart
500 M Junior
500 m senior
Pause
1000 m junior
1000 m senior
Kåring av norgesmestrene
Kåring av Norgesmestere skjer på isen umiddelbart etter siste distanse søndag.
Blomsterseremoni for de 3 beste pr distanse umiddelbart etter distansene.
Endring av tidsskjema kan forekomme ved spesielle værforhold dette oppdateres i
tilfellet under lagledermøtene, eller fra speaker under stevnet.
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Drammens Skøiteklubs
historie
Den første Drammens Skøiteklub som vi har
oppsporet gjennom gamle aviser, eksisterte
for 140 år siden. Drammens Skøiteløberklub
ble stiftet i 1865 og forsøkt gjenetablert
flere ganger i 1880-årene.
Drammens første storløper
Noen konkurranseidrett av betydning finner
vi ikke før omkring århundreskiftet, da
Marienlyst Idrætspark ble anlagt.
Daværende I.F. «Ulabrand» arrangerte
Drammens første NM i -03 og under dette
stevnet dukket Theodor Bønsnæs opp. Han
representerte senere også Norge under VM
og vant der 10.000m og ble nr. 2 på 500 m.
Nye Drammens Skøiteklub stiftes
Drammens Skøiteklub ble stiftet 15.
november 1917. Klubben hadde første året
152 medlemmer, et høyt tall selv i dagens
målestokk. Klubben arbeidet godt og fikk
frem en rekke lovende løpere. I -22
arrangerte DSK sitt første NM, og i -25 fikk
Drammens Skøiteklub sin første

norgesmester i Sigurd Moen. Sigurd
representerte Norge i den første
vinterolympiaden i Chamonix -24 og tok der
bronsemedalje på 1500 m.
1930-årene – DSKs storhetsperiode
I 1932 bosatte Ivar Ballangrud seg i
Drammen. Da startet «en gullalder» for
skøytesporten i byen. I -34 arrangerte DSK
sitt andre NM. Charles Mathiesen ble nr. 2
sammenlagt etter en durabelig kamp med
Michael Staksrud om seieren på 10,000 m.
Charles vant distansen, mens Staksrud ble
norsk mester. Dette ble Charles Mathiesens
gjennombrudd.
1936 ble en jubelsesong for Ivar som vel
ingen skøyteløper kan vise maken til. Det
begynte med NM i Oslo – fortsatte med EM
samme sted (Frogner) – et sikkert VM i
selveste Davos hvor Ivar avsluttet sesongen
med tre olympiske gullmedaljer i GarmischPartenkirchen. Den fjerde gullmedaljen
havnet hos en annen DSK’er – Charles
Mathiesen – som vant foran Ivar. DSK vant
altså alle de 4 olympiske gullmedaljene.
Bedre «klubbrekord» går det ikke an å sette,
og det var stor ståhei i byen under
hjemkomsten.
Etter 2. plass i NM i Drammen -34 var
mange sikker på at Charles Mathiesen snart
ville bli norsk mester. Men i NM lyktes det
aldri Charles å nå til topps – han ble den
«evige toer»
Dyktige sprintere
I DSK’s storhetsperiode dukket Otto
Winnæss, Kåre Holtungen, Yngvar Hansen
og sist, men ikke minst – Finn Hodt opp.
Hodt satte junior verdensrekord på 500 m i -

8 Sigurd Moen
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38 med 43,8 og han vant sin første av 5
seire på 500 m i norgesmesterskap i -40,
siste gang var i -57. Hodt har en sølv (-53) og
to bronse (-54 og -57) på 500 m i EM. Finn
ble senere en av Norges fremste
skøytetrenere og trente flere løpere fram til
VM- og OL-gull. Georg Krog fra Skien
bosatte seg i Drammen og i -46 vant han
500 m i det uoffisielle VM. Georg Krog ble
senere president i Norges Skøyteforbund. I 47 arrangerte DSK VM for kvinner på
Marienlyst og i -48 NM.
En ny DSK-stjerne
På midten av 60-tallet dukket en ny unggutt
opp - Sten Stensen. Finn Hodt hadde tatt
trenerkurs og hadde nå ansvaret for Sten.
På slutten av 60-tallet og begynnelsen av
70-tallet var Sten klubbens frontfigur. Sten
erobret såvel NM-, EM-, VM- og OL-titler.
Han ble norsk mester i -73 og -74,
verdensmester i -74 og europamester i -75.
Han fikk 2 bronsemedaljer i OL i -72. Stens
karriere kulminerte med gull på 5000 meter
og sølv på 10,000 meter i OL i Innsbruck i 76 samt verdensrekord på 10,000 meter i
Medeo med tiden 14.38,08. I -79 ble AnnMari Tollefsen nr. 2 sammenlagt både i NM
sprint og allround. Andre DSK’ere som
markerte seg i 70-årene var Alf E. Eriksrud
og Ragnar Amundsen. Begge deltok i junior
VM.
1980-årene
NM allround for menn ble i 1980 arrangert
på Marienlyst. Ann-Mari Tollefsen ble
norgesmester i senior sprint, og deltok også
i VM og EM i årene -79-81. Andre DSKløpere som hevdet seg bra på 80-tallet var
Geir Fyrand Johansen, Arild Bakken, Carl
Erik Sando, Øivind Steen og Nenad Zvanut.
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Nenad deltok i VM sprint for Jugoslavia i -83
og i OL i Sarajevo -84 på 1000 meter.
Sigmund Førde ble landsmester i sprint i 15årsklassen og broren Ole Hermann satte
flere kretsrekorder og deltok i sju junior-NM
Generasjonsskiftet i 1990
Kjell-Ole Gjestemoen startet i 1990 en
skøyteskole som tiltrakk en god del barn og
en gjeng med ivrige foreldre som senere
skulle vise seg å dra lasset videre. I -95 stilte
DSK med ni løpere i LM. I -94 debuterte den
14 år gamle bandyspilleren Rune Dahl på
lengdeløpsskøyter, og etablerte seg snart
blant de beste juniorene i landet.
I -98 startet isklubbene i Drammen en
prosess for å bygge ny kunstisbane i byen.
Banen sto ferdig i november 2002.
Drammens Skøiteklub arrangerte NM junior
sprint i 2003 og NM junior enkeltdistanser i
2004. I februar 2005 ble NM senior allround
arrangert i Drammen.
Håvard Lauvålien og Sindre Aarthun tok
begge LM gull og Håvard representerte
Norge i landskamp i Sverige i 2002. Turi
Nestegård og Knut Lauvålien hevdet seg
meget godt på nasjonalt nivå i juniorklassen.
Fremtid
DSK har igjen løpere som hevder seg godt
nasjonalt, Erik S Nergaard, Brage Olsen
Børtnes og Katrine Haug er blant disse.
Klubben har også stor aktivitet i
skøyteskolen og der kan vi finne
morgendagens helter.
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Norgesrekorder
Kvinner, senior
500m
38,40
1000m
1.15,37

Edel Therese Høiseth
Edel Therese Høiseth

29.1.2000 Calgary (CAN)

Menn, senior
500m
1000m

Espen Aarnes Hvammen
Håvard Holmefjord Lorentzen

27.1.2013 Salt Lake City (USA)

Kvinner, junior
500m
39,05
1000m
1.16,43

Hege Bøkko
Hege Bøkko

12.2.2011 Calgary (CAN)

Menn, junior
500m
1000m

Håvard Holmefjord Lorentzen
Håvard Holmefjord Lorentzen

28.1.2012 Calgary (CAN)

34,73
1.07,95

35,66
1.09,15

30.1.2000 Calgary (CAN)

16.11.2013 Salt Lake City (USA)

13.12.2009 Salt Lake City (USA)

21.1.2012 Salt Lake City (USA)

Mesterskapsrekorder
Kvinner, senior sprint
500 m
40,24
1000 m
1.20,97
Sam.lagt
162,525

Linda Olsen
Mari Hemmer
Linda Olsen

Geithus IL
Aktiv SK
Geithus IL

10.2.2001 Savalen Kunstis

Dag Erik Kleven
Håvard Bøkko
Håvard Bøkko

Sand IF
Hol IL
Hol IL

2.1.2010 Hamar / Vikingskipet

3.1.2010 Hamar / Vikingskipet
11.2.2001 Savalen Kunstis

( 40,24 - 1.21,62 /
40,71 - 1.21,53 )

Menn, senior sprint
500 m
36,02
1000 m
1.10,39
Sam.lagt
143,445
( 36,55 - 1.10,64 /
36,38 - 1.10,39 )
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3.1.2010 Hamar / Vikingskipet
2.- 3.1.2010 Hamar /
Vikingskipet
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Mesterskapsrekorder forts.
Kvinner, junior sprint
500 m
40,12
1000 m
1.19,10
Sam.lagt
159,880

3.1.2010 Hamar / Vikingskipet

Hege Bøkko
Hege Bøkko
Hege Bøkko

Hol IL
Hol IL
Hol IL

Ketil Stiansen
Ketil Stiansen
Ketil Stiansen

Aktiv SK
Aktiv SK
Aktiv SK

2.1.2010 Hamar / Vikingskipet
2.- 3.1.2010 Hamar / Vikingskipet

( 40,20 - 1.19,10 /
40,12 - 1.20,02 )

Menn, junior sprint
500 m
1000 m
Sam.lagt

36,02
1.12,50
146,860

( 36,88 - 1.12,74 /
37,36 - 1.12,50 )

2.1.2010 Hamar / Vikingskipet
3.1.2010 Hamar / Vikingskipet
2.- 3.1.2010 Hamar /
Vikingskipet

Banerekorder
Kvinner, Senior
500m
43,13
1000m
1.27,20
Menn, senior
500m
37,37
1000m
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1.14,43

Mari Hemmer
Tine Køpke
Christoffer Fagerli
Rukke
Rune Stordal

Aktiv SK
Asker SK

29.10.2006

Aktiv SK

21.12.2013

Asker SK

29.10.2006

29.10.2006
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