KRETSTING 2022

Beretning for Hedmark
skøytekrets
Fastsatt i styremøte 15.mai
2022

Kongsvinger 18. mai 2022

Årsberetning 2021:
Styrets sammensetning valgt på kretsting 2021

Funksjon

Navn

Klubb

Leder
Nestleder

Eivind Solberg
Lillian Arnesen

Styremedlem 1
sekretær
Styremedlem 2

Turid Engebråten

Styremedlem 3
Styremedlem 4
Styremedlem 5

Robin Gruben
Mari Vasaasen
Marius Krokhaug

Kongsvinger
Storhamar IL
kunstløp
Nord Odal IL
skøyter
Nord odal IL
skøyter
Nord Odal IL
Stange IL
Tynset IL

Ungdomskontakt

Frida Eline Jensen

Vara
ungdomskontakt

Hallgeir Engebråten

Hege Mølstad

Storhamar IL
kunstløp
Nord Odal IL
skøyter

Klubber:
Følgende klubber er pr 01.05.22 medlemmer av HSK- Hedmark skøytekrets:
- Black River Rollers (Hamar Roller Derbyklubb)
- Brumunddal Skøyter
- Hamar IL (hurtigløp og kunstløp)
- Kongsvinger Kunstløp
- Kongsvinger SK
- Nord Odal IL skøyter
- Stange SK
- Storhamar IL kunstløp
- Tynset IF
Totalt 9 medlemsklubber i HSK.
Møter:
I denne tingperioden er det avviklet 7 møter, de fleste digitalt via Teams. Kretsen avholdte
ledermøte på Prestberget 20.oktober 2021. I tillegg har det vært kontakt mellom
medlemmene pr mail og telefon ved behov gjennom perioden.
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Aktivitet
Generelt
Denne delen av beretningen dekker perioden januar 2021 til d.d.
Aktiviteten i kretsen er stor innen kunstløp og hurtigløp. HSK har ingen aktive miljøer på
kortbane, og Roller Derby har lidd under Covid.
HSK har om lag 250 aktive utøvere i våre idretter.
VM Sprint/allround på Hamar i mars 2022 var årets arrangementsmessige høydepunkt, der
HSK understøttet med frivillige sportsfunksjonærer fra alle klubber i kretsen.
Hurtigløp:
Pga COVID ble det første halvår 2021 kun arrangert klubbløp (Hurtigløp) i Kretsen.
Enste unntak var NM senior Sprint/allround som ble arrangert i Vikingskipet 5-7 mars
2021. Martine Ripsrud ble kåret til norsk mester i Sprint. Nasjonale løp iht NSF
terminliste ble i liten grad avholdt. HSK arrangerte ikke Kretsmesterskap i sesongen.
Fortsatt preget av Covid tok aktiviteten seg opp andre halvår 2021 og HSK har
arrangert både KM og kveldsløp. Sesongen 2021/2022 har lignet litt på et normalår.
Ekstra gledelig er det at Vingerløpet og Mapeiløpet ble arrangert med god deltagelse.
KM ble arrangert under Vingerløpet 23. januar 2022 på Holt stadion. Arrangørklubb
var Kongsvinger Skøyteklubb.
Kretsen har i sesongen stått som hovedarrangør/koordinator av kveldsløp i Vikingskipet. Selv
om kveldsløpene er kompakte stevner, er dette et viktig rekrutteringstilbud som HSK også
bør prioritere i fremtiden.
Det gjøres en god jobb i klubbene. Løpere fra Hedmark har kvalifisert seg til deltagelse i OL,
VM, EM, NM på jr. og senior nivå, samt Student VM. Med OL gull, NM gull menn senior samt
meget gode prestasjoner fra løpere fra flere klubber i LM har dette vært en sportslig meget
god sesong.
Kunstløp
Det er stor aktivitet i kunstløpklubbene i HSK, både gjennom skøyteskoler og stevner.
Klubbene opplever god rekruttering til de lavere årsklasser og jobber hardt for å beholde
løpere i eldre aldersklasser. For øvrig vises til vedlagte beretninger fra kunstløpsklubbene.
Banesituasjon hurtigløp
Vinteren har vært mer lik den tradisjonelle så det har vært stor aktivitet på isflatene i
kretsen. 400m baner har vært holdt i stand med natur is hos klubbene; Nord-Odal il, Tynset
IF, Kongsvinger Skøyteklubb og Brumunddal.
Vikingskipet har hatt is sammenhengende fra oktober til Mars
Sommer is fra 31/7-21 – 15/8- 21
Banesituasjon Kunstløp
Storhamar Kunstløp har sitt tilholdssted i Hamar OL-Amfi, mens Hamar IL kunstløp har
tilholdssted Vikingskipet. Kongsvinger Kunstløpklubb benytter ishallen i Kongsvinger.
Arrangementer:
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NM Senior Sprint/allround 5-7 mars 2021 Vikingskipet, HIL Skøyter, Stange SK og Nord-Odal
IL
VM i vikingskipet 3-6 mars 2022
Autorisasjonsrådet:
Består av Ole Herman Sørlie, leder, Jens Vasaasen, Jan Benny Nyborg, Anna Emilie Ervik.
Autorisasjonsrådet legger frem egen beretning (vedlagt)

Tillitsverv/Funksjonærer i NSF
Eivind Røvde Solberg, Visepresident NSF
Jens Vasaasen – Leder NSF valgkomite
Oddbjørn Ervik, vara NSF Sanksjonsutvalg
Vibeke Morken, medlem NSF Lovutvalg

Økonomi
HSK driftes med utgangspunkt i vedtatt budsjett. I Covid året 2021 fikk kretsen noe høyere
offentlig tilskudd via Idrettskretsen. Ved inngangen til 2022 har fordelingen av tilskudd
endret modell slik at tildeling av «frie midler» er betydelig mindre. Imidlertid ble det etter
initiativ fra Org. Komiteen for VM på Hamar inngått en avtale med NSF om økonomisk
kompensasjon for arbeidet under VM. Avtalen utløste NOK 75000 til kretsen.
Tinget i 2021 vedtok «nye» retningslinjer for økonomisk støtte ved representasjon. Styret
har forholdt seg til disse ifm. søknader om støtte.
Totalt sett er økonomien i HSK god og kretsen kan drifte videre på samme nivå.
HS -styre viser forøvrig til fremlagt regnskap m/revisorberetning og forslag til budsjett.

Utdeling av Hedmark nåla
Tre utøvere har i perioden oppnådd resultater som tilsier tildeling av Hedmarksnåla. Martine
Ripsrud for Gull i NM senior sprint 2021, Hallgeir Engebråten for OL gull Lagtempo og OL
bronse på 5000m. Begge disse har imidlertid mottatt hedmarksnåla tidligere og nåla kan kun
deles ut en gang til samme person. Sander Eitrem, Nord odal IL har gjennom NM gull senior
Allround 2022 oppnådd resultater som tilfredsstiller kriterier for tildeling.
Styret har i tillegg mottatt forslag på to tillitsvalgte personer som «for stort administrativt
arbeid på kretsplan» kan tildeles Hedmarksnåla.
Styret har behandlet saken i møte 15.mai 2022 og funnet å dele ut tre (3) Hedmarksnåler
ifm. Kretsting.

10) Valg av utsendinger til NSF ting 2022
Styret har i perioden gjort vedtak for utsending til:
Innlandet idrettskrets: Mari Vasaasen
NSF ledermøte: Lillian Arnesen og Hege Mølstad

11) Kretsting
- siste arrangør Kretsting 2019
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2022 Kongsvinger SK
2021 Hamar IL kunstløp (Digitalt gjennomført)
2020 Stange SK
2019 Tynset IF
2018 Nord - Odal IL
2017 Storhamar IL
2016 Brumunddal IL
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