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Årsmeldingen fra styret i Drammens Skøiteklub 
sesongen 2007-2008 

Styret og tillitsvalgte 
Styret i Drammens Skøiteklub har vært sammensatt 
slik sesongen 2007-2008: 
Verv Tillitsvalgt 
Leder Jan Lokshall 
Nestleder Bente Nergaard 
Sekretær Ingrid Johnsen 
Kasserer Ole Hermann Førde 
Sportslig leder Sportslig utvalg. Morten 

Gundersen møter i 
styret for utvalget. 

Utdanningskontakt og 
rekrutteringsansvarlig 

Øivind Nilsen 

Materialforvalter Roger Gustad 
1. varamedlem Anne Øfjord 
2. varamedlem Tove Laupstad 
 
Det ble ikke valgt sportslig leder på siste årsmøte. 
Det ble nedsatt et sportslig utvalg bestående av 
Arne Nestegård, Tore Hansen, Morten Gundersen 
og Bente Nergaard for å ta seg av oppgavene som 
tilligger sportslig leder. Morten Gundersen og Bente 
Nergaard har møtt fast i styret på vegne av utvalget. 
 
DSKs komiteer har vært sammensatt slik: 
Lovkomité 
Arne Lauvålien 
Bjørn Hennum 
Jan Lokshall 
 
Valgkomité 
Morten Gundersen 
Øivind Dahl 
Turi Nestegård 
 
 
 

 
Arrangementskomité 
Sissel Fossdal 
Kari Oorschot 
Gina Kathrine Nestegård 
Turid Jonassen 
Solveig Lauvålien 
 
Representantskapet 1 
Sigurd Goli Jensen (æresmedlem) 
Bjarne Helliksen (æresmedlem) 
Finn Hodt (æresmedlem) 
Sten Stensen (æresmedlem) 
Jan Lokshall (æresmedlem) 
Bjørn Hennum 
Roald Henriksen 
Arne Lauvålien 
Kjell Ole Gjestemoen 
Annie Ruud 
 
Revisorer 
Revisor 
Personlig vara 

Terje Aarthun 
Arne Lauvålien 

Revisor 
Personlig vara 

Annie Ruud 
Erik Bakkene 

 
Aktives tillitsmann 
Ikke valgt 

Møtevirksomhet 
Årsmøtet 2007 ble avholdt 9. mai på Skioldhuset på 
Marienlyst i Drammen. Styret har hatt elleve 
styremøter denne sesongen. 

                                                   
1 Æresmedlemmer er automatisk medlemmer av 
representantskapet. De andre medlemmene er valgt  
av årsmøtet 
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Medlemmer 
DSK har i dag 118 medlemmer. Dette er 13 flere 
enn i fjor. Det er 5 æresmedlemmer i klubben 

• Finn Hodt 
• Sigurd Goli Jensen 
• Bjarne Helliksen 
• Sten Stensen 
• Jan Lokshall 

 
I tillegg til æresmedlemmene har 6 medlemmer fritt 
medlemskap. Medlemskontingenten for året 2008 er 
kr. 650,- for familiemedlemskap og kr. 300,- for 
vanlige medlemskap. 

Økonomi 
Årsresultatet (drift) viser et overskudd på kr. 39 075. 
Dette er kr. 34 075 bedre enn budsjettert.  
 
De siste årene viser følgende årsresultat: 
 

2000-2001 -8 823 
2001-2002 -13 789 
2002-2003 -44 358 
2003-2004 -59 073 
2004-2005 -12 429 
2005-2006 -36 954 
2006-2007 -37 806 (ser bort i fra 

ettergivelse av gjeld til fond.) 
2007-2008 39 075 

 
 
Totalt ble driftsinntektene ca. kr. 20 000 mindre enn 
budsjettert (kr. 190 000). I hovedsak er dette fordelt 
slik: 

• Dugnadsinntektene er blitt ca. kr. 15 000 
mindre enn budsjettert. 

• Sponsorinntektene er blitt kr. 5 000 mindre 
enn budsjettert. 

• Gaveinntektene er blitt ca. kr. 10 000 
mindre enn budsjettert. 

• Medlems-/aktivitetskontingent er blitt ca. kr. 
10 000 mer enn budsjettert. 

 
Det er noen konti som har større inntekt enn 
budsjettert: 

• Rekrutteringstilskudd: ca. kr 20 000 mer 
enn budsjettert. Dette skyldes 
rekrutteringstilskudd fra Norges 
skøyteforbund. 

• Dugnad: ca. kr 15 000 mindre enn 
budsjettert. 

 
DSK’s hovedsponsor har i år som de siste årene 
vært DnB NOR. I år var sponsorbeløpet kr. 10 000, 
som er kr. 5 000 mindre enn fjoråret. DSK stilte opp 

som vakter under Drammensrittet. Dette ga en 
inntekt på ca. kr. 3000.  
 
DSK har i perioden 1.7.2007-31.12.2008 vært med 
som en av de klubbene som får deler av 
overskuddet til Byhaven Bingo. Dette har gitt en 
inntekt på ca. kr. 80 000. Siden DSK kan være med 
annet hvert år så er disse inntektene fordelt over to 
år. Kr. 40 000 er tatt med på regnskapet 2007-2008, 
og resten er balanseført som forskuddsbetalte 
inntekter i årets regnskap og vil bli tatt med i 
resultatregnskapet for 2008-2009. 
 
Totalt ble driftskostnadene ca. kr. 50 000 mindre 
enn budsjettert (kr. 193 000). 

• Kostnader til trener/instruktør er blitt ca. 
25 000 mindre en budsjettert.  

• Kostnader til representasjon er ca. kr 7000 
mindre enn budsjettert. 

• Det er brukt ca. kr 9000 mindre til 
idrettsmateriell. 

 
Fondsregnskapet viser renteinntekter på kr. 12 689. 
90 % av dette er overført til drift. 
 
De siste årene har leiekostnader til klubbrom 
kommet som en ekstrakostnad. Klubben er helt 
avhengig av et klubbrom. Leiekostnadene er ca. kr. 
32 000 pr. år. 

Administrativ representasjon 
I løpet av sesongen 2006-2007 har flere av 
klubbens medlemmer representert DSK 
administrativt: 

• Arne Nestegård har vært leder av styret i 
Region Furumo. 

• Turi Nestegård har vært 
ungdomsrepresentant i Drammen Idrettsråd 
(DIR). 

• Arne Nestegård har vært medlem av 
valgkomiteen i DIR. 

• Arne Nestegård har vært leder av Statistikk- 
og Rekordutvalget og WEB ansvarlig i BSK 
og medlem av rekrutteringsutvalget. 

• Eli Hennum og Annie Ruud har vært 
revisorer i BSK. 

• Jan Lokshall har vært styremedlem i BSK 
• Jan Lokshall er medlem av 

autorisasjonsrådet BSK 
• Jan Lokshall har vært OD i NC1, NC8 samt 

årets LM for gutter/jenter. 

Internett 
DSK har egne hjemmesider på Internett. Adressen 
er http://www.DrammensSK.org DSKs hjemmesider 
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er klubbens viktigste informasjonskanal mot aktive 
løpere, medlemmer og andre skøyteinteresserte. 
Hjemmesidene inneholder blant annet nyheter og 
historie om klubben. Det er inngått en avtale med 
Buskerud Skøytekrets som går ut på at DSK drifter 
en BSK hjemmeside med Buskerud nyheter, 
statistikk og historie mot at BSK betaler halve 
avgiften til n3sport. 

Klubbrom 
Klubbrommet ligger i 2. etasje i tribunebygget med 
vinduer ut mot kunstisbanen. Klubbrommet er på 
ca. 28 m2 og leiesummen er kr 32.000 i året. DSK 
disponerer også en bod i tilknytning til varmestua. 
Leieavtalen er forlenget med 5 år og utløper i 2013. 

Marienlyst 
Marienlyst kunstis åpnet igjen en tidlig sesong. 
Allerede 20. oktober var banen klar til bruk og 1ste 
organiserte trening fant sted tirsdag. 23. oktober. 
Det vært treningsøkter i hurtigløp på Marienlyst 
tirsdager, torsdager og lørdager. Kunstløpsgruppen 
har hatt sin trening på torsdager. Samarbeidet med 
banemannskapet på Marienlyst har vært meget bra.  

Trening 
Sesongen har foregått med aktivitet på isen tirsdag, 
torsdag og lørdag. Drammen var 1. bane med is og 
løpere fra store deler av Østlandet var på besøk de 
første treningsdagene på is.  Det er et imponerende 
syn med 80-100 løpere på Marienlyst. På 
ukedagene har det vært stabilt med 10-20 løpere i 
alle aldersgrupper hver gang. Lørdagstreningen var 
oppsatt tidlig og fremmøte ble derfor tynt. Det er og 
gledelig å se at det har kommet til rekruttløpere som 
har vist god fremgang, både i klubbløp og i 
deltagelse i løp utenfor Drammen. 
 
Turi Nestegård har trent sammen med regionslaget 
1 dag pr. uke og vært på treningssamlinger i 
Heerenveen og Berlin. 
 
Eirik S Nergaard har vært medtrenende junior på 
regionslaget. 
 
Ellen Ruud var tiltenkt rollen som trener for 
hurtigløperne våre kommende sesong.  Dessverre 
var hun uheldig å brekke armen 2 ganger i løpet av 
sesongen.  Linda Olsen, ikke ukjent skøyteløper, sa 
seg villig til å steppe inn for Ellen og har gjort en 
fremragende innsats i vår tjeneste.   En kjempestor 
takk til Linda. 

Kunstløp 
Hver torsdag gjennom hele sesongen har DSK 
arrangert skøyteskole for barn fra 3.5 år til 10 år og 
kunstløpstrening for de over 10 år.  Også voksne 
har vært en tur innom.  P.g.a. graviditet kunne ikke 
Anette Wessel ta på seg treneransvaret for 
skøyteskole og kunstløp.  Heldigvis var Kaia Hagen 
Mannsåker så sporty at hun tok på seg ansvaret for 
begge gruppene.  Sammen med Anne Øfjord tok de 
seg av alle som dukket opp hver torsdag gjennom 
hele sesongen.  
 
DSKs langsiktige mål er å etablere et kunstløpsmiljø 
i Drammen. Til det kreves: 

• Stabile treningsforhold 
• Stabile trenere. Litt usikkert hvem som blir 

trener(e) fra høsten. 
• Ildsjeler som brenner ”for saken” 
• Informasjon om vår kunstløpsprosjekt til 

skolene. 
 
Siden vi mangler ishall i Drammen er det ”høyt opp 
og langt fram” før vi kan delta i konkurranser.  
Vi vil også rette en stor takk til Kaja som har 
håndtert aktivitetene for 2 grupper alene gjennom 
hele sesongen. 

Rekruttering 
Tidligere år har DSK gått ut med informasjon til 
skolene i Drammen om oppstart av skøyteskole.  
Siden trenersituasjonen i høst ikke var avklart, 
valgte styret ikke å dele ut brosjyrer på skolene. 
Isteden sendte vi en e-post til gamle deltagere hvor 
vi inviterte til skøyeskole. Responsen var bra.  I 
løpet av sesongen kom det ca 30 deltagere til 
skøyteskole og 6 som deltok på kunstløpstrening-  

Klubbløp 
DSK har arrangert 6 klubbløp denne sesongen med 
gode tider og ”perser”. Resultatene fra klubbløpene 
er lagt ut på DSKs hjemmeside. 

Langløp 
DSK har arrangert 8 langløp denne sesongen. 
Annenhver gang på 5- og 10 000 meter Alle 
aldersgrupper og nivåer har vært representert. 
Startkontingenten var kr 30 pr løp, og det var 
premie til alle de som fullførte minst seks av åtte 
løp. Deltakerantallet varierte fra 6-13. Det deltok og 
løpere fra andre klubber. 

Veteraner i DSK 
Flere veteraner har dukket opp på trening på 
Marienlyst også denne vinteren. De har og deltatt i 
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løp, klubbløp på Marienlyst, bedriftsløp på Valle 
Hovin, KM samt mosjonsløp i Vikingskipet. 

DSK arrangerte Drammensløpet 
DSK arrangerte Drammensløpet lørdag 27. oktober. 
Det var løp for gutter og jenter t.o.m. junior C og 
egen gjesteklasse. Totalt var det påmeldt 144 
løpere. 

DSK løpere i Norges Cup  
Turi Nestegård har deltatt i 5 NC stevner. Guri 
Fossdal har deltatt i 5, Sammenlagt ble Guri nr. 5 
og Turi nr. 8,  

Deltagelse i NM og LM 
Turi Nestegård deltok i NM enkeltdistanser i 
Vikingskipet 13-14 okt. Turi ble nr.13 på 500 m, nr. 
7 på 1000 m, nr. 13 på 1500 m og nr. 9 på 3000 m. 
NM sprint i Fosenhallen 5-6 jan ble Turi Nestegård 
nr. 4 sammenlagt. Eirik S Nergaard var DSKs 
eneste deltager i Landsmesterskapet som ble 
arrangert i Asker. Eirik ble nr. 24 på 500m, nr. 19 på 
1000 m og nr. 20 på 1500m.  

Klubb- og kretsrekorder 
Ingen nye klubb eller kretsrekorder er satt av løpere 
fra DSK siste sesong. 

Løpere  
DSK-løpere i aldersbestemte klasser som har vært 
med på klubbens treninger og gått klubbløp og/eller 
nasjonale løp er: Stian Stærkeby, Jon-Ulrik Ørmen, 
Emil Markussen Krogh, Brage Olsen Børtnes, 
Jonas Haugen Atterås, Jan-Didrik Ørmen, Adrian 
Waitz, Filip Andreas Johnsen, Katja Jonassen, Eirik 
Nergaard og Per Martin Skår. 
 
Viser ellers til resultatservice på Norges 
Skøyteforbunds hjemmeside og DSKs hjemmeside. 

Utmerkelser 
På årsmøtet ble det delt ut følgende utmerkelser: 
 
”10 PÅ TOPP”: 

1. Per Martin Skår 
2. Alain Britt-Côté 
3. Eirik S. Nergaard 
4. Turi Nestegård 
5. Adrian Waitz 
6. Morten Gundersen 
7. Jonas Haugen 
8. Katja Jonassen 
9. Peder Albert Tyvand 
10. Tore Hansen 

 

Sigurd Goli Jensens stipend:  Eirik S. Nergaard 
 
Finn Hodts pokal:  Per Martin Skår 
 
DSKs innsatspokal:  Adri Oorschot 

Feiring av klubbens 90 års dag 
DSK markerte sin 90 års dag med klubbens yngste 
utøvere på Skioldhuset 15/11-07. Etter dagens 
treningsøkt var det sosial sammenkomst der med 
servering av mat og drikke. 
 
For klubbens eldre medlemmer ble det arrangert en 
middag i Drammen Skisenter sine selskapslokaler. 
Foruten god mat, morsomme sanger og flere taler, 
tok Arne Nestegård oss med på en reise gjennom 
klubbens historie i lyd og bilder.  En stor takk til 
arrangementkomiteen. 

Sesongavslutning 
8/4-08 ble det arrangert sesong avslutning for 
klubbens aktive på Skioldhuset med pizza, brus og 
frukt. Sesongen ble oppsummert av Anette Wessel 
for skøyteskole / kunstløp og Linda Olsen for 
hurtigløp, Planer for kommende sesong ble 
presentert. En stor takk til arrangementkomiteen. 

Kommende sesong 
DSK fortsetter sitt samarbeid med regionen. 
Seniorløperne / juniorløperne vil trene med regionen 
en dag i uka. På trenersiden ønsker klubben å 
fortsette det gode samarbeidet med Linda Olsen og 
Ellen Ruud. De eldste starter med barmarkstrening 
1 gang pr uke fra 1. mai, mens de yngste starter i 
august. Det planlegges deltagelse på BSK-samling 
23-25/5-08 i Hol, og ”sommeris” på Hamar i august. 
I forkant av issesongen vil det bli valgt ut 3-4 
stevner hvor det planlegges deltagelse for klubbens 
yngste. Klubben har søkt om å få arrangere 
Drammensløpet for aldersbestemte klasser i slutten 
av oktober. Klubben vil videreføre tradisjonen med 
langløp og klubbløp også neste sesong. Klubben vil 
arrangere førstehjelpskurs og slipekurs for 
løpere/foreldre før issesongen. 

Takk 
Styret i DSK vil takke alle sammen for innsatsen 
denne sesongen og ønsker alle velkommen tilbake 
neste sesong. 
 
 
Drammen 8. mai 2008 
Styret i Drammens Skøiteklub 
 


