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1 Referat fra RSK ting 26/5-2005 

 
Rogaland Skøytekrets årsting, 2005. 
 
Sted: Hansons Minde’s lokaler ved Tjensvoll, Stavanger 
 
Tid: Torsdag 26. mai 2005, kl 18:00 
 
Tilstede: 
Tor Helge Hetland (SSK/RSK), Trond Bergø(SSK/RSK), Sigve Espeland (Sandnes SK), Daniel von 
Riessen(SSK/RSK), Randi Engebretsen (RSK), Trygve Hetland, Per Nygård (SSK) 
 
Referent: Trond Bergø 
 
Saksliste: 
 
Åpning 
Godkjenning av saksliste og innkalling 
Navneregistrering 
Godkjenning av fullmakter/stemmeberettigede 
Valg av ordstyrer og referent 
Referat fra RSK’s Ting 2004 
Årsmelding 2004/2005 
Regnskap 2004 
Arbeidsplan for 2005/2006 
Innkomne forslag 
Budsjettforslag 2005/2006 
Innsatspokal 
Innlegg fra RIK’s og NSF’s representant 
Arrangør neste års ting 
Valg av nytt styre 
 
 
1. Åpning 
TOHH åpnet møte og ønsket velkommen. 
 
2. Godkjenning av saksliste og innkalling 
Godkjent uten kommentarer. 
 
3. Navneregistrering 
7 tilstede. Alle med møte og talerett. 
 
4. Godkjenning av fullmakter/stemmeberettigede 
OK. 
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5. Valg av ordstyrer og referent 
Sigve og Trond ble valgt til henholdvis ordstyrer og referent. 
 
6. Referat fra RSK’s Ting 2004 
Sigve gikk gjennom referatet. 
Kommentar: Trygve: kretsrekorder ønskes sendt inn fra veteraner. Må sendes inn neste år. Dette ble 
påpekt i fjor. Så har ikke skjedd. Dette skyldes mangel på rapporteringsrutiner. Det ble enighet om å ta 
inn årets rekorder.  
Vedtak: Trygve sender styret årets resultater. 
 
7. Årsmelding 2004/2005 
Tohh presenterte årsmeldingen. 

• RSK har 667 medlemmer/49 lisenser (økning på kunstløp). Det er generelt økning i hele landet 
på medlemmer og lisenser. 

• Issesong er stadig blitt kortere. 1.løp ikke før 26. jan. 60% av løpene ble avlyst i år. 
• Til tross for kort istid har det vært stor aktivitet på banen og kommunene rapporterer om 55000 

brukstimer for sesongen. 
• Familie aktiviteter gjennomført. 
• Mange har tatt skøyteknapper i år. Rutiner rundt dette må imidlertid forbedres. Det er viktig at 

klubbene som er ansvarlige for sine respektive søndager er til stede fra kl 11-14 i speakerbua og 
markedsfører merkene.. 

• Skøyteskolen har hatt 35 deltagere. 45% fra Sandnes. Totalt en halvering fra fjorårets antall. 
Hovedårsaken til dette er at en ikke har startet opp skolen før etter nyttår. 

• Vedrørende skolemesterskap må registrering forbedres. Før var det 100m og 400m. Nå bare 
400m. Vi hadde 173 deltagere. (Gausel/Auglend utfordrer snart Eiganes). 

• Vi har klart å ha dynamikk på RSK hjemmeside: Statistikk på sidene viser en max 40 pr dag og 
et snitt på 30-35 innslag av unike brukere. 

• Sportslige markeringer: Det har vært gode resultater for veteraner både nasjonalt og 
internasjonalt. Torbjørn Fjeld satte 3 kretsrekorder i år. Han bor går på skøytegymnas i Hamar. 
Marit Fjellanger Bøhm har markert seg godt i år, til tross for årets isforhold. Henrik Hetland 
oppnådde 16. plass på den norske adelskalenderen (2005). 

• Anlegg: politisk romprogram har været gjennomført og ble godkjent i de 4 eierkommunene på 
høstparten. Videre utvikling blir tatt opp ved budsjettbehandlingen i 2005. Man sikter mot et 
utvidet forprosjekt.. 4 mill kr er estimert til dette arbeid. Dette vil ikke påvirke neste års sesongs 
bruk av Sørmarka. Andre plasser i regionen bygges/planlegges istilbud. Bl.a. Klepp og Åkra 
Dette burde brukes som en intro til skøyting.  

 
8. Regnskap 2004 
Kretsen går i år med et overskudd på 12 000 kr. Periodiseringsproblemer gjør at vi et år vil kunne ha 
underskudd og neste overskudd. Regnskapet ble godkjent uten øvrige kommentarer. 
 
9. Arbeidsplan for 2005/2006 
Forslag til arbeidsplan ble gjennomgått  
Det etterspørres tilbakemelding fra klubbene for start og dommerkurs. 
 
Siddishallen ble brukt tidlig i sesongen. Før denne sesongen ble det tatt kontakt, men plass ble ikke 
funnet. Viktig å være tidlig ute å søke om istid til neste sesong.  
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10. Innkomne forslag 
Det var ikke kommet inn forslag til behandling. 
 
Tor Helge Hetland velges til å reise til årets forbundsting i Harstad. Trygve Hetland som representant 
for Stavanger Skøyteklubb meddelte at SSK støtter en søknad om å arrangere 2007 års ting. Dette kan 
evt. tas i samarbeid med Sandnes SK for å belyse interkommunalt samarbeid.  
 
Kontingenter: ingen endring. 
 
11. Budsjettforslag 2005/2006 
Budsjettforslaget ble vedtatt. 
 
12 Innsatspokal 
Henrik Hetland fikk innsatspokalen. Per Nygård fikk kretsens påskjønnelse (krus).  
  
13. Innlegg fra RIK’s og NSF’s representant 
Ingen representanter fra disse var tilstede. 
 
14 Arrangør neste års ting 
 
15 Valg av nytt styre 
Tor Helge Hetland ble valgt til leder for nok et år til. Resten av styret var ikke på valg Ettersom Terje 
Munthe ikke er i SSK styre lenger må SSK foreslå ny representant i RSK styre.  
 
Årstinget ble hevet kl. 20.15. 
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16.Rogaland Skøyte Krets styre og utvalg 2005-2006 
Rogaland Skøytekrets styre og utvalg      
        

Medlem  Navn  Adresse  Tlf. priv  Tlf. arb. Telefaks Mobil E-post 
Leder Tor Helge Hetland Leitev. 15A, 4020 Stavanger 51580205 51994032 51997670 90899447 tohh@statoil.com 

Nestleder Daniel van Riessen Ulabrandsv. 52, 4085 Hundvåg 51861541 51818476 51818374 99605592 daniel.riessen@broadpark.no 

Sekretær Trond Bergø Håmmerbrautene 82, 4045 Hafrsfjord 51551671     95238906 trb@envision.no 

Kasserer Randi Engebrethsen Hulda Garborgsvei 14, 4020 Stavanger 51881768  51846686  51532253  92668048  randi.engebrethsen@jansson-larsen.no 

Styremedlem Trygve Hetland Solstråleveien 1  51652669       trygve.hetland@sola.kommune.no 

Styremedlem Sigve Espeland Hageveien 10, 4325 Sandnes 51628973 51501281 51861140 95205965 isoerboe@online.no  
Styremedlem Georg Mjølhus Mariabakken 8, 4034 Stavanger       95853435 georg@rogalandskoytekrets.no 

Varamedlem Egil Boye Petersen Jr Alperoseveien 1, 4022 Stavanger 51521352 41465357 51990050 41465357 ebp@statoil.com 
Varamedlem Hans Bøe Sakkestahaugen 3, 5538 Haugesund 52712739     90167310   

Varamedlem Harald Øverland Gauselgeilen 8A, 4032 Gausel 51575716 51659140 51659044   harald.oeverland@braathens.no 

Varamedlem Knut Harald Nesse Staua, 5563 Førdesfjorden   52857135 52857160 90620946  khn@karmoy.kommune.no 
Treningsutvalg        

Leder Sigve Espeland Hageveien 10, 4325 Sandnes 51628973 51501281 51861140 95205965 isoerboe@online.no  

Arrangement- og datautvalg       

Leder Daniel van Riessen Ulabrandsv. 52, 4085 Hundvåg 51861541 51818476 51818374 99605592 daniel.riessen@broadpark.no 

 Vara Harald Øverland Gauselgeilen 8A, 4032 Gausel 51575716 51659140 51659044   harald.oeverland@braathens.no 

Dommer og autorisasjonsutvalg       

 Leder - 
overdommer Thor Flikkerud Opalv. 22, 4318 Sandnes 51674854 51675300   90759541 thor@cutrin-sandnes.no  

Vara - 
overdommer Magne Edvardsen Gamle Somav. 15, 4313 Sandnes  51669904       Magne-Gunnar.Edvardsen@npd.no 
Starter Sigurd Fredriksen Hulda Garborgs v 14, 4020 Stavanger  51881768     92429330  sig-fr@online.no 

Annet        
Bane/anlegg Tor Helge Hetland Leitev. 15A, 4020 Stavanger 51580205 51994032 51997670 90899447 tohh@statoil.com 

Revisor Aase Marit Fjellanger Sandsteinv. 8, 4028 Stavanger 51546298         

Valgkomite Stavanger/Sandnes             
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2 Årsmelding 2005-2006 

2.1 Møtevirksomhet/Saker behandlet 

 
Det er avholdt 6 møter høst-vinter-vår med følgende saker: 
 
 

• Åkra Idrettslag søknad til RIK om medlemskap i NSF/RSK 
• Sandnes SK tilbyr fødselshjelp til Klepp IL for aktivitet på ny kustisbane på Klepp 
• Terminliste 
• Garderobesituasjonen ved kunstisbanen 
• Bruk av Siddishallen 
• Skøyte Regioner 
• Kretshåndbok 
• Regnskapet 
• Sesongforberedelser 
• NSF møte i sommer om roller til kretser/regioner/klubber 
• Brønnøysund registrering  
• Rulleskøytestevne – NSF initiativ 
• Neste skøyteting i Stavanger  
• KM  
• Lagskontingent - planer for innkreving 
• Skøyteknappen og KM medaljer  
• Skolemesterskapet  
• Funksjonærlisten på weben 
• Skøytehallen 

 

2.2 Lagstilslutning 

Rogaland Skøytekrets består av 6 klubber/lag med til sammen 337 medlemmer og 41 lisenser. 
Rogaland Skøytekrets består av følgende lag: 
 

Lag/klubb Medlemmer 
05/06        04/05      03/04       

Lisenser 
 05/06        04/05      03/04       

Stavanger Skøyteklubb    59           63           105             34             29           28            
Sandnes skøyteklubb    13           30             28               6               4             4              
Haugesund Skøyteklubb    30           35             35              0               0             4              
Stegaberg IL    12           12             12               3               3             3              
Oddersjaa      3*       145           146             1               2             2              
Stavanger Kunstløpklubb  219         219           141           11             17             8              
Sum                          337         504           467           55             55           49            

*Medlemmer i skøytegruppen. Tidligere års antall er hele idrettslaget. 
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Medlemstallene i kretsens klubber viser en nedadgående tendens. Grunnen til det er at Oddesjaa som er 
en kombinert langrenn/skøytegruppe har sortert ut langrennsløpere. Tatt dette i betraktning så er det 
fortsatt en nedgang på 26 medlemmer (7,5%). Da værforholdene siste sesong var relativt bra 
skøytemessig så er nedgangen enda mer bekymringsfull. Det som imidlertid er gledelig er at det er en 
økning i antall lisenser for hurtigløp (25%) sammenlignet med i fjor. I kunstløp er det imidlertid en 
tilbakegang på 35%.  

2.3 Generell virksomhet 

Denne sesongen fikk kanskje en mer normal sesongoppstart enn de siste årene. Vi fikk kulde før jul og 
banen ble tilgjengelig for trening fra den 29. november. Isen ble holdt helt frem til midten av mars. Så 
sesongen har vært gledelig lang. På grunn av den tekniske utrustning i anlegget har imidlertid kvaliteten 
på isen vært svært variabel. Til tross for dette melder kommunen om imponerende 62000 brukertimer 
for publikum. Dette viser at interessen for skøyting absolutt er tilstede i Stavangerområdet. 
 

2.4 Familieaktiviteter 

Sesongen 2005/6 arrangerte Rogaland skøytekrets som vanlig familieaktiviteter på kunstisbanen i 
Sørmarka med salg av skøyteknapper. Denne sesongen var det terminlistefestet familieaktiviteter 4 
ganger. Det er lederne i Stavanger skøyteklubb og Sandnes skøyteklubb som er ansvarlig for å avvikle 
dette tilbudet for Rogaland skøytekrets, og salget av skøyteknapper pågår i fra 2-3 timer. De 
terminlistefestede datoene ble fordelt på følgende måte: 
 
22. januar 2006 Stavanger skøyteklubb Avlyst pga. sen is. 
12. februar 2006 Sandnes skøyteklubb Gikk som planlagt 
26. februar 2006 Stavanger skøyteklubb Gikk som planlagt  
5. mars 2006 Sandnes skøyteklubb Gikk som planlagt 

  
De som solgte skøyteknapper de 4 gangene det ble gjennomført familieaktiviteter sesongen 2005/6 førte 
lister over hvem det ble solgt skøyteknapper til. Disse listene fulgte pengeskrinet som oppbevares 
sammen med skøyteknappene. Også denne sesongen fikk vi et  inntrykk av at flere av barna som tok 
skøyteknappen var gjengangere, dvs. det var ikke bronseknapp de skulle ha, men gjerne gull eller sølv. 
Det er også verd å merke seg at det er foreldre som kjøper disse skøyteknappene for barna sine, og de 
går på skøyter sammen med barna sine når disse tar skøyteknappen. Dette er altså en reell 
familieaktivitet på kunstisbanen. 
 

2.5 Skøyteskole og rekruttering  

De siste årene har skøyteklubbene i Sandnes og Stavanger samarbeidet for å få til en bedre rekruttering 
til skøytemiljøet omkring den interkommunale kunstisbanen i Sørmarka i Stavanger. For begge 
klubbene er det viktig at barn og unge finner idretten vår attraktiv. Dette samarbeidet er konsentrert 
omkring følgende aktiviteter for barn og unge: 
Skøyteskole for nybegynnere og de som er ”litt øvet”.  
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En overgangsgruppe for de som vil ta spranget fra skøyteskole til aktiv gruppe.  
Et barmarkstilbud med rulleskøyter for de som vil ta spranget fra skøyteskole til aktiv gruppe.  
Disse tilbudene har stabilisert over noen sesonger nå.  
 
Sesongen 2005/6 kom skøyteskolen mandag 9. januar 2006. Tilbudet ble gitt på mandager fram til og 
med mandag 27. januar 2006. Skøyteskolen vinteren 2005/6 hadde mindre oppslutning enn årene før. 
Dette kan ha noe å gjøre med markedsføringen av tilbudet. Den ble gjort relativt enkelt med noen få 
plakatoppslag og informasjon på Internett (hjemmesidene til Rogaland skøytekrets, Sandnes 
skøyteklubb og Stavanger skøyteklubb). Det er postadressen som avgjør hvilken klubb deltakerne på 
skøyteskolen skal sokne til. 
 

2.6 Overgangsgruppe 

  
På samme måte som for sesongene 2003/2004 og 2004/5 har Sandnes Skøyteklubb og Stavanger 
Skøyteklubb også i sesongen 2005/2006 samarbeidet om en overgangsgruppe fra skøyteskolen til aktiv 
gruppe. Dette for å få til et så godt rekrutteringsarbeide som mulig i miljøet omkring Sørmarka 
kunstisbane. Denne overgangsgruppa er på mellom 5 og 15 løpere avhengig av hvor i året vi er. I 
barmarksesongen har det jevnt møtt 5-6 løpere på trening. I issesongen har det vært mellom 5 og 15 
løpere på treningene i denne gruppa. Det har vært og er en hovedregel for denne gruppa at postadressen 
skal avgjøre hvilken klubb som skal ha løperen i sitt medlemsarkiv. Denne gruppa har vist seg stabil 
over noen år nå med trofaste løpere som møter fram til trening og viser jevn framgang i løp. Det er helt 
klart at det er i ferd med å etablere seg et nytt miljø med unge løpere. 
 
Hovedtrener har vært Sigve Espeland. (Sandnes) assistert av Johnny Åndedrå (Stavanger) 
 
Gruppen har hatt et treningstilbud fra mai til mars. I barmarksesongen (mai til november) har det vært 
trening torsdager. I issesongen har løperne hatt et treningstilbud to dager i uka: mandager og torsdager. 
 
Barmarkstreningan har vært preget av lek, kondisjon og teknisk trening. Bruk av rulleskøyter, litt 
sklibrett og tekniske øvelser har inngått den tekniske treningen. Det har vært viktig for trener å skape et 
godt sportslig miljø. De samme elementene, lek, kondisjon og teknisk trening, har det vært fokusert på 
istreningen. 
 

2.7 Skolemesterskap 

I skolemesterskapet i år var det imponerende 345 elever som stilte til start. Nytt av i år var at også 
elever fra 1. til 4 klasse også var invitert til å delta. De gikk 400 meter (en runde) og ble loset i mål på 
en fremragende måte av funksjonærene. Alle disse elevene ble tildelt deltagermedalje til stor 
begeistring. Elevene i 5. til 10. klasse gikk også 400 meter med kvartettstarter. Det var spennende om 
Eiganes også i år ville stille med flest deltagere og dermed vinne vandrepokalen til odel og eie. Men, det 
var Madlavoll som stakk av med deltagerprisen i år. Mesterskapet ble avviklet med løpere på alle nivåer 
fra aktive hurtigløpere til de som gikk på skøyter for første gang. 
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2.8 Rulleskøyter 

Kretsen tilbød ingen organiserte rulleskøyteaktiviteter barmarksesongen 2005. Dette betyr ikke at det 
ikke ble trent på rulleskøyter. Det ble trent mye på rulleskøyter barmarksesongen 2005 både på 
rulleskøytebanene i Stavanger og Haugesund. I tillegg ble det trent en del på landevei (sykkel og 
gangstier). 
 

2.9 Markering i mesterskap 

 

2.9.1 Junior B/C, 13-16 år 

Marit sin målsetning for sesongen 2005-2006 var kvalifisering til det uoffisielle EM for juniorer i 
Heereveen, Viking Race, samt LM. Hun vant kvalifiseringsstevnet, Vikingløpet i Tønsberg og fikk 
bronsemedalje på alle distanser og sammenlagt i LM. Under Viking Race i Heerenveen ble hun nr. 11 
sammenlagt. Marit etablerte seg blant de tre beste i sin klasse på landsbasis i sesongen. 
Hun satte 4 kretsrekorder på 500m – 1000m – 1500m og 3000m. Aldri før i skøytehistorien har én og 
samme løper satt så mange kretsrekorder for Rogaland for senior i ett og samme stevne (500m: 44,05; 
1500m: 2.16,54; 1000m:1.28,24; 3000m: 4.54,59). Marit F. Bøhm ble også kretsmester  i sprint KM 
 
Av de andre Stavanger-deltakerene i Landsmesterskapet klarte Anne Karin Tednes Larsen en sterk 
6.plass i 13-årsklassen etter ny personlig rekord både på 1500 meter med 2,36,96 og på 1000 meter med 
1,39,63. 
 

2.9.2 Junior A 

Torbjørn L. Fjeld kvalifiserte seg til NM enkeltdistanser senior hvor han fikk en 17 plass. NM sprint 
junior 9 plass sammenlagt (500m:10, 1000m:11, 500m: 10, 1000m: 12). 
 

2.9.3 Senior 

Henrik Hetland ble kretsmester i sprint KM. På grunn av overtrening har han kun hatt beskjedne 
plasseringer i NM enkeltdistanser (eneste NM han deltok i). 
 

2.9.4 Veteraner 

Det er fem aktive veteraner skøyteløpere i kretsen. Knut H Nesse, Harald Paulsen (Stegaberg IL) og Per 
Nygård (SSK) konkurrerer i klasse M60, mens Egil Bokn (Stegaberg IL)  og Trygve Hetland (SSK) 
konkurrerer i klasse M55. 
Per ble nr. 6 av 30 i sin klasse i VM for veteraner og satte norsk rekord klasse M 60 på 5000 med tiden 
8.06,87 
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Knut H Nesse nr 3 i Veteran VM, Helsinki og norsk mester i klasse M60 på Valle Hovin. Han ble 
dessuten nr 2 i Davos. Trygve nr.12 av 30 i veteran-VM. 
 
Egil Bokn har blant annet satt 3 nye klubbrekorder og med plasseringer: 
Davos Meeting 1. plass i klasse M55  
Vikingskipet enkeltdistanser: 1. plass på 1000m og 10000m i klasse M55. 
Veteran NM på Valle Hovin: 4. plass i klassen 
Veteran VM i Helsinki: 6. plass av 30 deltakere i klassen. 
 
Harald Paulsen har hatt skadeavbrekk nærmere 2 sesonger og har denne sesongen gjort comeback med 
brukbare resultater.  

2.10 Treningsutvalget 

Treningsutvalget for sesongen 2005/6, på samme måte som i flere år nå, har vært et enmannsforetak 
bestående av Sigve Espeland. Saker det har vært behov for å diskutere har blitt tatt opp i kretsstyret eller 
med kretsens formann. Den viktigste aktiviteten til treningsutvalget har vært arbeidet med påmelding av 
løpe til landsmesterskapet (LM) for aldersbestemte klasser. 

2.11 Rapport fra dommer /autorisasjonsutvalget  

Dommerkomiteen har bestått av:Thor Flikkerud, Magne Edvardsen og  Eivind Larsen. 
Det er ikke holdt noen spesielle møter, men løst saker pr. telefon/mail og samtaler på banen. 
Det er oppdatert dommerliste og utarbeidet dommeroppsett for alle lokalestevner for sesongen. 
 
Medlemmene i dommerutvalget har skiftet på å være overdommere i årets stevner. 
Funksjonærene har hvert villige til de oppgavene de er blitt satt til, og avviklingen av løpene har gått 
greit. 
 
Kretsen har for få dommere og det resulterer i at det er de samme som går igjen. Dommeroppsettet for 
stevnene blir satt opp med et minimum av dommere. Er det en eller to som ikke møter opp byr det på 
problemer. Det er ikke blitt utdannet nye dommere i denne sesongen. 
 
Det må legges opp til dommer/tidragerkurs for å få utdannet flere overdommere. Det er klubbene som 
må komme med kandidater. 

2.12 Rapport fra data- og arrangement komité 

 
Data- og arrangement komité har bestått av Daniel van Riessen og Georg Mjølhus. 
I år har det vært arrangert 9 onsdagscuper hvorav 1 av de ble omgjort til treningsløp. I tillegg har det 
blitt avlyst 1 onsdagscup i starten av sesongen. 
 
Resten av sesongen har det vært bra tilbud med løp fra og med 7 desember helt til midten av mars. 
 
KM enkeltdistanse ble byttet ut med KM-sprint pga lite istrening i begynnelsen av desember.  
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2.13 RSK webside 

 
Rogaland skøytekrets har egne nettsider på adressen www.rogalandskoytekrets.no. Der har vi prøvd å 
samle det som skjer av skøytestoff i kretsen. De sidene som er flittigst brukt er resultatlistene, men også 
terminlisten og mulighet for påmelding via e-post er tjenester som er blitt benyttet. Sidene ble flittigst 
brukt i skøytesesongen med rundt 40-50 besøk hver dag som er en liten økning fra i fjor (40 hits pr. 
dag). Av de som besøkte nettsidene kom 70 % inn via direkteadresse/bokmerke, 20 % via lenker fra 
andre sider og 10 % fra søkemotorer.  Av grafene under er det antallet unike gjester som er interessant, 
dette tallet viser hvor mange forskjellige gjester som har besøkt sidene i løpet av en måned.   
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2.14 Anlegg 

 

 
 
 
Det utvidede forprosjektet ble igangsatt høsten 2005 med firmaet RAMP som arkitekt og Norconsult 
som konsulent. (RAMP har fulgt prosjektet fra 2001 og sikret kontinuitet). Prosjektgruppen besto i 
tillegg av representanter fra eierkommunene og RSK. Prosjektrapporten var klar primo februar 2006. 
 
Kostnadene for anlegget (inkl. uteareal) ble oppjustert fra 105 til 150 mill kr, hovedsakelig som følge av 
press i byggemarkedet men også ut fra at det er lagt større kvalitet i bygget og noe økt areal til kafe, 
inngangsparti og for klatrehall (nye krav om areal ved internasjonale klatreanlegg). I tillegg tilkommer 
det kostnader på 30mill kr for infrastruktur (bla rundkjøring på Auglendsveien og 
gang/sykkelstiutvidelse av broen over motorveien). 
 
Forprosjektet ble behandlet i Stavanger Formannskap i april 2006 hvor følgende vedtak ble fattet: 
 
1. Forprosjekt for Sørmarka kunstisbane med en foreløpig prosjektkostnad på 150 mill. kr godkjennes.  
 
2. Formannskapet forutsetter at rådmannen i samarbeid med de øvrige eierkommunene, søker å 
utarbeide en gjennomførbar finansieringsplan, herunder organisering av eierselskap til bygging og 
drift. 
 
3. Stavanger kommunes andel av kostnadene på ca. 80 mill kroner (Under forutsetning av at Staten 
bidrar med minimum 20,1 mill, fylkets andel på 8 % og tilskudd fra de tre øvrige eierkommunene) 
innarbeides ved utarbeidelse ved Handlings- og økonomiplan for 2007 -20 10, med 2007 som første 
investeringsår. 
 
4. Nødvendig infrastruktur, foreløpig beregnet til kr 30 mill, dekkes over aktuelle fagbudsjetter, om 
mulig i samarbeid med Rogaland fylkeskommune og Statens vegvesen. 
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Forprosjektet var planlagt å bli behandlet i de andre eierkommunene i mai/juni. Ettersom saken formelt 
ikke ble sendt fra Stavanger Kommune i tide i.f.t. kommunenes egen saksbehandling, blir behandlingen 
i disse kommunene ikke bli gjort før til høsten. 
 
Sandnes Kommune behandlet imidlertid i mai 2006 en sak om multihall/friidrettshall i Sandnes. Saken 
er koplet opp mot Sørmarkshallen og Rådmannen foreslår en byttehandel hvor Stavanger legger ut 
investeringsmidler for Sandnes Kommune for Sørmarkshallen mot at Sandnes legger ut 
investeringsmidler for Stavanger i.f.m. bygging av multi/friidrettshallen. En vil da sikre at begge haller 
blir bygget og at Sandnes får realisert sin multihall. Utvalget fattet følgende vedtak som har kobling mot 
Sørmarkshallen: 
 
”Bystyret ber om at det opptas drøftinger med Stavanger kommune i den hensikt å utarbeide en avtale 
som muliggjør realisering av både Sørmarka kunstisbane med takoverbygg og multi/friidrettshall slik 
det er fremholdt i denne saken.”  
 
Rådmennene planlegger å avholde møte 2. juni med sikte på å finne en løsning. 
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3 Terminliste 2005/2006 

Terminliste for sesongen 2005/2006    
Dato: Ukedag: Løp: Kl.: Distanse: Påmeldingsfrist: 
23.nov Onsdag Testløp/Klubbarrangement 18:00 (Frivillig) Avlyst 
30.nov Onsdag Onsdagscup - 1 18:00 B Avlyst 
07.des Onsdag Onsdagscup - 2 18:00 A Ferdig 
10.-11. 
des Lørdag/Søndag KM - enkeltdistanse 11:00 * Flyttes 
14.des Onsdag Onsdagscup - 3 18:00 B Treningsløp 
21.des Onsdag Onsdagscup - 4 18:00 B Ferdig 
26.des 2. juledag Trimmila 12:00 - Ved start 
04.jan Onsdag Onsdagscup - 5 18:00 A Ferdig 
11.jan Onsdag Onsdagscup - 6 18:00 B Ferdig 
14.-15. 
jan Lørdag/Søndag LDM (Landsdelsmesterskap; Bergen) 14:00/10:30 ** 

05.01.06 - kl. 
19:00 

18.jan Onsdag Onsdagscup - 7 18:00 A Ferdig 

22.jan Søndag 
Trimløp/familieaktiviteter 
(Ansvar; SS) 10:30 - Ved start 

25.jan Onsdag Onsdagscup - 8 18:30 B Ferdig 
01.feb Onsdag Skolemesterskap 18:00 400 m Eget opplegg 
8-9. 
februar Onsdag/Torsdag KM - Sprint 18:30 * Ferdig 

12.feb Søndag 
Trimløp/familieaktiviteter 
(Ansvar; SSK) 10:30 - Ved start 

15.feb Onsdag Onsdagscup - 10 18:30 B Ferdig 
22.feb Onsdag Onsdagscup - finale 18:30 Trekkes Ferdig 

26.feb Søndag 
Trimløp/familieaktiviteter 
(Ansvar; SS) 10:30 - Ved start 

05.mar Søndag 
Trimløp/familieaktiviteter 
(Ansvar; SSK) 10:30 - Ved start 
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4 Kretsrekorder 2005-2006 

Henrik Hetland satte 3 nye kretsrekord i Calgary. Henrik 
han innledet rekordløpene på skøyter i Calgary i Canada, 
han sette ny kretsrekord for Rogaland på 3000 meter med 
sterke 3.57,45. Han hadde selv den tidligere 
kretsrekorden med 4.01,00 fra samme bane satt for tre år 
siden. Med 3.57,45 rykket han opp på 10.plass på 
norgesstatistikken på distansen for årets sesong. 
 
To dager etterpå imponerte han med sterke 6,49,83 på 
5000 meter. Han hadde selv den tidligere kretsrekorden 
på 7,02,75 fra Vikingskipet på Hamar tidligere i 
sesongen. 
Neste dag satte Henrik ny kretsrekord, denne gang på 
1000 meter med 1,14,04. Han slo Sandnes-løperen Ole Morten Mellemstrands åtte år gamle rekord med 
50 hundredeler. Hetland forbedret sin egen, to år gamle rekord med 1,09 sekund. 
 
Henrik er første rogalending noen gang under fire minutter på 3000m og under 7 minutter på 5000m 
distansen. 
 
 
 
I denne sesongen har Marit Bøhm satt 4 kretsrekorder 500m (44.05), 
1000m (1.28.24), 1500m (2.16.54) og 3000m (4.54.59) under 
Landsmesterskapet for gutter og jenter i Vikingskipet på Hamar, 4-5 
februar. Aldri før i skøytehistorien har én og samme løper satt så 
mange kretsrekorder for Rogaland for junior B i ett og samme stevne. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Torbjørn L. Fjeld har satt kretsrekord på 500 og 1000 
meter under løp på Hamar. Disse er på henholdsvis 39.6 
og 1.18.6. 
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5 KM sprint 

 
De to forhåndsfavorittene innfridde som ventet, og ble kretsmestere etter fire distanser i sprint-KM på 
skøyter. Stavanger-løperen Henrik Hetland ble den klare vinneren sammenlagt da andre dag av sprint-
KM på skøyter for Rogaland ble arrangert i går kveld. Blant damene fikk 17 år gamle Marit Fjellanger 
Bøhm fra Stavanger beste poengsum etter 46,6 på 500 meter og 1.32,0 på 1000 meter første dag. På 
1000 meteren satte hun ny personlig rekord utendørs. Sammenlagt var hun solide 1,850 tidspoeng foran 
nest beste dame, Tove Elin Henriksen fra Sandnes. Astrid Helen Njærheim, også hun fra Sandnes, kom 
på 3.plass totalt i dameklassen. KM sprint ble avviklet onsdag 8/2 og torsdag 9/2 i Sørmarka i 
Stavanger. Det stilte i alt 23 løpere fra 13 klasser. 
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6 Onsdag Cup 

På kretsens onsdagscuper har det deltatt 42 løpere. Av disse var det 7 rekrutter, 7 i 10-12års klassen, 10 
junior løpere, 9 senior løpere, 9 veteran løpere. Av disse løperne (rekrutt klassen ikke inkludert) var det 
12 som tilfredstilte kriteriene som kretsen har satt opp for premiering: 3 ulike distanser og 6 av 8 løp 
fullført. 
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7 Regnskap 

 
   RESULTAT   
       
  ROGALAND SKØYTEKRETS 
       
       
   2005/2006  2004/2005  
       
INNTEKTER      
       
Salg 
Premier   1360  11130  
Tilskudd fra Rog. Idrettskrets 3364  3311  
Tilskudd fra Norges 
Skøyteforbund     
Lagskontingent  6800  6800  
Startkontingenter  19100  10970  
Andre Inntekter          
SUM 
DRIFTSINNTEKTER   30624   32211  
       
UTGIFTER      
       
Regnskapstjeneste      
Tidsskrifter/faglitteratur      
Møter/kurs   500    
Porto/administrasjon  415  277  
Reise/oppholdsutgifter  9180  2605  
Premier/gaver  13021  15886  
Andre 
stevner/aktivitetsutg  2119  1350  
Andre utgifter      
Avsatt balansen          
SUM DRIFTSUTGIFTER   25235   20118  
       
FINANS/EKSTRAORD POSTER    
       
Renteinntekter  19  24  
Bankgebyr     150   150  
SUM FINANSKOSTNADER 131   126  
       
RESULTAT  5258  11967  
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BALANSE 
 
   

 ROGALAND SKØYTEKRETS  
      
   2005/2006  2004/2005 

EIENDELER      
Utestående fordringer  4560  7590 

Forskuddsbetalte utgifter     
      

Kasse      
Klepp Sparebank 
3290.20.00843 63812  55974 

SUM EIENDELER  68372  63564 
      

EGENKAPITAL/GJELD     
Egenkapital   51614  39647 

Leverandørgjeld    450 
Avsatt til nytt bygg  4000  4000 

Avsatt til reise     
Avsatt til regionlag  7500  7500 
SUM   63114  51597 

      
UDISPONERT RESULTAT 5258  11967 

      
SUM 

EGENKAPITAL/GJELD 68372  63564 
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7.1 Utstyr 

Utstyr som tilhører Rogaland Skøytekrets 
Antall     
2 PC    
1 Kopimaskin    
1  Arkivskap    
1  Skrivebord    
2  Startpistoler    
7  Stoppeklokker   
1  Skriver til PC    
1  Treningsvideo   
4  Minimarkører    
124 Skøyteknapper   
30  Skøytemerker   
120 Medaljer skolemesterskap   
8 Pokaler    

 

8 Forslag til arbeidsplan 2006/2007   

– Utvikle termin- dommer og funksjonærliste 
 
– Gjennomføre 

• Familieaktiviteter 
• Onsdagscupen 
• KM  
• Skolemesterskap 
• Rulleskøyteløp 
• Dommer/starterkurs etter behov 

 
– Videreutvikle og oppdatere håndbok for adm. Rutiner for arrangementer og utvalg 
 
– Være pådriver overfor politikere og kommuner i.f.m anleggsutvikling 
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8.1 Representant til NSF’s Ledermøte 2006 

Det nye styrets formann foreslås å delta på møte. 
 

8.2 Arrangør neste års ting for Rogalands Skøytekrets 

Stavanger Skøyteklubb foreslås å arrangere neste års ting. 

8.3 Innkomne forslag   

8.3.1 Forslag fra lagene: 

1. Ingen 

8.3.2 Forslag fra kretsstyret: 

Styret i RSK foreslår å beholde de eksisterende kontingentene. De er som følger. 
 

1. Lagskontigenter 
Lagkontingenten for klubber/lag uten aktive løpere kr.   300,-   
Fra  0     -   25 medlemmer                            kr. 1300,- 
Fra  26     -   50 medlemmer                           kr. 1600,- 
Fra  50 medlemmer og oppover                         kr. 2000,- 
 
 
2. Startkontigenter 
Startskontigent i kretsmesterskap (KM)               kr.  120,- 
Startskontigent LDM klasse                                   kr.  100,- 
Kretsløp alle klasser, unntatt rekrutter, pr løper kr.    40,-  
Rekrutter, pr løper             kr.    20,- 
 
3. Skolemesterskap 
Pr. deltaker alle klasser                 kr.    40,- 
 
4. Vestlandsmesterskap  
Pr. deltaker                 kr.  130,- 
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8.4 Budsjettforslag   2006/2007   

 
     Inntekter   Utgifter 
 
Lagskontingent    6.800 
 
Startkontingenter    10.900 
 
Skøyteknapper    2.000 
 
NSF tilskudd     0 
 
RIK tilskudd     3.400 
 
Dommerkurs Hamar       0 
 
Dommer/Starterkurs       500 
 
NSF Kretsledermøte       5.000 
 
Reiseutgifter i.f.m overbygg      3.000 
 
Møteutgifter        0 
 
Porto/diverse        500 
 
Premier/gaver       11.000 
 
Stevne/aktivitetsutg skolemesterskap    2.000 
 
Utstyr/inventar       1.000 
 
________________________________________________________________ 
 
     23.000   23.000 
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9 Innsatspokalen (inkl. statutter) 

 
I statuttene for kretsens innsatspokal/påskjønnelse heter det: 
 

• Rogaland Skøytekrets sin innsatspokal vurderes utdelt årlig i forbindelse med kretsens 
årsmøte. Pokalen skal tildeles en aktiv utøver i en av Rogaland Skøytekrets sine 
medlemsklubber som i den sesongen vi har lagt bak oss, eller som over tid har oppnådd 
svært gode sportslige resultater. 

 
• Rogaland Skøytekrets sin påskjønnelse vurderes utdelt årlig i forbindelse med kretsens 

årsmøte. Påskjønnelsen skal være en takk for god innsats i sesongen som gikk, eller over 
lang tid, med et ønske om fortsatt delaktighet for skøytesportens fremme. 

 
Det er ikke kommet inn skriftlige kandidatforslag fra klubbene. 
 
Kretsens styre foreslår følgende kandidater: 
 
Innsatspokal: 
 
Marit Bøhm – Begrunnelse: God sportslig framgang de siste to sesongene og for sitt bidrag gjennom 
deltagelse i forbundet sin ”senioritas”- gruppe, som er en gruppe for jenter som vil satse og skape et 
nasjonalt jentemiljø på skøyter. Vidre: Marit sin målsetning for sesongen 2005-2006 var kvalifisering til 
det uoffisielle EM for juniorer i Heereveen, Viking Race, samt LM. Hun vant kvalifiseringsstevnet, 
Vikingløpet i Tønsberg og fikk bronsemedalje på alle distanser og sammenlagt i LM. Under Viking 
Race i Heerenveen ble hun nr. 11 sammenlagt. Marit etablerte seg blant de tre beste i sin klasse på 
landsbasis i sesongen. 
 
Hun satte 4 kretsrekorder på 500m – 1000m – 1500m og 3000m. Aldri før i skøytehistorien har én og 
samme løper satt så mange kretsrekorder for Rogaland for Junior B i ett og samme stevne (500m: 44,05; 
1500m: 2.16,54; 1000m:1.28,24; 3000m: 4.54,59). Marit F. Bøhm ble også kretsmester i sprint KM. 
 
 
 
Innsatspris: 
 
Thor Flikkerud - For lang og tro tjeneste bl.a. som oppmann og deltakelse i RSK sine utvalg og 
komiteer. Thor kom aktivt med i skøytemiljøet i distriktet tidlig på 1980-tallet. Foruten deltakelse i 
mange verv i RSK, var han også sentral i forbindelsen med etableringen av Sandnes Skøyteklubb i mars 
1990. Klubben sprang ut av den tidligere skøytegruppa i Sandved IL som var blitt etablert i 1980. 
Bakgrunnen for etableringen av Sandnes Skøyteklubb var at flere av løperne i skøytegruppa i Sandved 
IL ønsket å satse mer seriøst på skøyter. Dette harmonerte ikke med barneidrettsprofilen i Sandved IL. 
For å få til denne satsingen ble Sandnes Skøyteklubb etablert. Men Thor har også røtter i skøyteidretten 
tilbake til oppveksten på Østlandet, da som aktiv løper. Vi tar derfor ikke munnen for full når vi sier at 
skøyteidretten har fulgt Thor gjennom livet. Han har gjort mye for å føre videre tradisjonene i idretten 
vår. 



 

 
 

10 Valgkomiteens innstilling 

 

Rogaland Skøytekrets styre         

          
Medlem  Navn  Adresse  Tlf. priv  Tlf. arb. Telefaks Mobil Periode Status E-post 
Leder Tor Helge Hetland Leitev. 15A, 4020 Stavanger 51580205 51994032 51997670 90899447 1 år På valg tohh@statoil.com 

Nestleder Daniel van Riessen Ulabrandsv. 52, 4085 Hundvåg 51861541 51818476 51818374 99605592 2 år På valg daniel.riessen@broadpark.no 
Sekretær Trond Bergø Håmmerbrautene 82, 4045 Hafrsfjord 51551671     95238906 2 år På valg trb@envision.no 

Kasserer Randi Engebrethsen Hulda Garborgsvei 14, 4020 Stavanger 51881768  51846686  51532253  92668048 2 år På valg  randi.engebrethsen@jansson-larsen.no 

Styremedlem Trygve Hetland Solstråleveien 1  51652669       2 år På valg trygve.hetland@sola.kommune.no 

Styremedlem Sigve Espeland Hageveien 10, 4325 Sandnes 51628973 51501281 51861140 95205965 2 år På valg isoerboe@online.no  

Styremedlem Georg Mjølhus Mariabakken 8, 4034 Stavanger       95853435 2 år På valg georg@rogalandskoytekrets.no 
Varamedlem Egil Boye Petersen Jr Alperoseveien 1, 4022 Stavanger 51521352 41465357 51990050 41465357 2 år På valg ebp@statoil.com 
Varamedlem Hans Bøe Sakkestahaugen 3, 5538 Haugesund 52712739     90167310 2 år På valg   
Varamedlem Harald Øverland Gauselgeilen 8A, 4032 Gausel 51575716 51659140 51659044   2 år På valg harald.oeverland@braathens.no 

Varamedlem Knut Harald Nesse Staua, 5563 Førdesfjorden   52857135 52857160 90620946 2 år På valg  khn@karmoy.kommune.no 

Annet          
Revisor Aase Marit Fjellanger Sandsteinv. 8, 4028 Stavanger 51546298       


