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ÅRSBERETNING STORHAMAR IDRETTSLAG,KUNSTLØP 2021
Om klubben:
-Leder: Stein Olav Evensen
-Nestleder: Marie Grøndahl
-Kasserer: Elin Myhre
-Styremedlemmer: Nina Rundhaug, Siv Elisabeth Brekken, Hilde
Grøndahl og Karianne Ødegaard.
-Ungdomsrepresentant:Frida Eline Jensen
-Kontrollutvalg :Iveta Osina og Frøydis Elisabeth Sund
Vara:Christer Fuglesang Stramerud
-Hovedtrener og sportslig leder: Lillian Arnesen
-Aspiranttrener: Amalie Evensen
-Hjelpetrenere skøyteskolen: Synne Kjærnes,Emilie Brekken og de
fleste aktive løpere

Skøyteskole:
Klubben har avviklet 2 skøyteskoler i 2021.En vår og en høst, begge
har vært vellykket. Det har vært registrert ca 70 barn. Hilde Grøndahl
har vært ansvarlig for skøyteskole sammen med Nina Rundhaug.
SK8 Hamar uke 29-30
SK8 Hamar hadde 192 påmeldte uker i 2021 og ble en suksess som
foregående år. Lillian hadde gjort en kjempe jobb i forkant av leieren
med å skaffe gode trenere og organisert treningstider. Gode trenere
og god forpleining fører til stor påmelding, og at mange kommer
igjen år etter år.SK8 Hamar er klubbens største inntektskilde. Derfor
håper styret at flere foreldre kan stille opp til dugnad under årets SK8
Hamar. Det er en god sosial møteplass.
Økonomi: Driftsresultatet i 2021 gikk i underskudd med kr 62458(se
revidert regnskap).Største inntektskilde er sk8 Hamar og salg av
julekalendere.
Målsetninger 2022:
-Få opp flere fra skøyteskole til aspirant
-Få flere deltagere på skøyteskolen
-Inkludere flere foreldre til å ta ansvarsområder i klubben, slik at ikke
få personer sitter med mye arbeid og ansvar.
Trening/konkurranseresultater/aktiviteter:
Er utarbeidet av Hovedtrener og sportslig leder og vil følge
årsberetningen som ett vedlegg

Konkurranseresultater
2021
Sted

dato

Sarpsborg

25,26/09 Lill Agnethe Beck
Rosanne Osina Granseth

Debs
Novice

12 av 12
3 av 8

Hamar -Storhamar

Cubs over 13
Cubs over 13
Cubs under 13

11 av 20
12 av 20
15 av 34

Cubs under 13
Cubs under 13
Cubs under 13
Cubs under 13
Cubs under 13
Cubs under 13
Springs under 14
Novice
Oppvisning
Oppvisning
Oppvisning
Novice

26 av 34
27 av 34
30 av 34
31 av 34
32 av 34
34 av 34
16 av 20
1 av 2

Oslo OSK

16,17/10 Ingrid Sletvold
Augusta Nordstad
Nora Evensen
Laura Clemente
Montesinos
Ingrid Aline Helleberg
Selma Storm
Marie Juul Hamre
Vera Ingara Bye-Olsen
Ada Juul Hamre
Turid Carlander
Rosanne Osina Granseth
Thea Konstanse Aares
Eir Alhaug
Selma Fuglesang Stramrud
23,24/10 Rosanne Osina Granseth

Tromsø

6,7/11

Novice A

9 av 9

Bærum

13,14/11 Tiril Spilde
Lill Agnethe Beck

Basic
Debs

7 av 11
19 av 20

Tønsberg

20,21/11 Nora Evensen
Thea Konstanse Aares

Cubs under 13
Oppvisning

20 av 35

Hamar HIL

27,28/11 Lill Agnethe Beck
Turid Carlander
Eir Alhaug
Selma Fuglesang Stramrud

Debs
Springs under 14
Oppvisning
Oppvisning

15 av 19
a4 av 19

Stavanger

4,5/12

Novice A
Basic
Basic

12 av 12
7 av 9
9 av 9

28.03.2022.

For styret.
Stein Olav Evensen

Navn

Rosanne Osina Granseth

Rosanne Osina Granseth
Tiril Spilde
Emilie Kristina Brekken
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Årsmelding
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Kongsvinger Kunstløp

Årsmelding for Kongsvinger Kunstløp
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Mål, planer, aktiviteter og resultater i 2021
Styret
Styret har siden årsmøtet i 2021 bestått av:
Styreleder:

Cecilie Kjerland

Nestleder:

Rune Thoresen

Styremedlem:

Svein Thore Gerhardsen

Styremedlem:

Jeanette Solvang Håven

Varamedlemmer:
1. Åste Bråthen
2. Hilde Vrangsagen
3. Camilla Smestad

Komiteer og diverse oppgaver
Økonomiansvarlig/kasserer:

Tom Arne Brandsegg

Ansvarlig for barneidretten:

Cecilie Kjerland

Ansvarlig vandelsattest:

Styrets leder

Ansvarlig paraidrett:

Cecilie Kjerland

Valgkomité:

Line Dagestad, Anette Skarstad, Ann Sofie Nybråten og Line
B. Lysen

Kontrollutvalg:

Gina Jacobsen, Heidi Østmoen og Sven E. Lysen

Sportslig utvalg:

Jenny Marie Jakobsen (leder), Irene Halvorsen (medlem),
hovedtrener og Cecilie Kjerland (styrets representant/trener)

Kongsvinger Kunstløp har 1 fast ansatt, og betaler ikke husleie eller isleie.
Klubben har «Bortegarderoben»/Garderobe D som sin garderobe, med tilstøtende låsbart kontor/lager.
Kongsvinger kunstløp har 12,5 timer på is hver uke, fordelt på 6 dager i uken.
Treningene er åpne for løpere i alle aldre og på alle nivåer. Klubben tilrettelegger for løpere med ulike
funksjonsnedsettelser.
Klubbens virksomhet medfører ikke miljøforurensning av betydning.
Styrets arbeid
Styret har bestått av 2 kvinner og 2 menn. I løpet av 2021 ble det avholdt 4 styremøter og behandlet 43
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saker, i tillegg til korrespondanse via mail og chat. Klubben har holdt et høyt aktivitetsnivå de siste
årene, og 2021 var intet unntak. Det ble fokusert på arrangementer for våre medlemmer og best mulig
organisering av treninger, gjennom nok en sesong med stor usikkerhet pga pågående pandemi.
Medlemsrekruttering
Pr 31. desember 2021 hadde Kongsvinger Kunstløp 100 medlemmer, hvorav 89 var betalende
medlemmer.
Det blir sendt ut krav om medlemskontingent i januar og purring i mars. De som ikke betaler blir
strøket fra medlemsregisteret etter 2 år med manglende betaling. Grunnen til at medlemstallet likevel
er rimelig stabilt, er at det kommer inn nye medlemmer hver sesong.
Under våre arrangementer foreligger det alltid skjema for innmelding. Disse trykkes på baksiden av
invitasjoner, programmer og lignende. Det er til enhver tid mulig å melde seg inn i klubben gjennom
min idrett og idrettenonline.no.
Foresatte oppfordres om å melde seg inn.
Våre medlemmer får rabatter hos Flügger Farge i Kongsvinger. Styret jobber med flere
medlemsfordeler fra ulike aktører.
Som del av å rekruttere nye løpere, stiller klubben seg positiv til besøk på isen av alle som ønsker. 26.
september hadde et hockeylag fra Bærum leid is i Kongshallen, og spillernes søstre fikk være med på
en privat økt i kunstløp med trener Cecilie. Sjansen er til stede for at det førte til rekruttering for Jar
kunstløp, men vi strekker oss langt for å rekruttere til idretten, uansett lag eller klubb.
Trenere
Siste del av sesongen 2020/2021 jobbet Gina Mead og Ishkhan Kirakosian som hovedtrenere for
klubben. De valgte å si opp sin stilling og flytte fra Norge i juni 2021.
Fra sesongoppstart 2021/2022 i august hadde Nicholas Paul Milne kontrakt med klubben fram til
høstferien. Heldigvis valgte Nicholas å bli værende i Kongsvinger, og fra november 2021 har han vært
fast ansatt som klubbens hovedtrener. Nicholas er opprinnelig fra Storbritannia, og har jobbet i både
Bergen Kunstløpklubb og Loddefjord Kunstløpklubb. Han er høyt utdannet innenfor kunstløp i det
britiske systemet.
Skøyteskolen trenes også denne sesongen av Kongsvinger kunstløp sine voksne hjelpetrenere mandag
og torsdag. Skøyteskolen er godt organisert. Løperne har vært delt i grupper etter ferdigheter og
hjelpetrenerne gjennomfører tester til bronse-, sølv- og gullmerket, samt test 1. Skøyteskolen opplever
kontinuerlig vekst og nye løpere kommer til hver termin.
Cecilie fullførte i 2021 Trener 1 utdanning i kunstløp. Mille Marie er i gang med kurs for å trene
skøyteskolen.
Pandemi
Coronapandemien satte dessverre også sitt preg på året 2021. Alle stevner ble avlyst for våre løpere fra
januar og ut sesongen. Klubben var dessverre også nødt til å avlyse årets vårshow. Vi fikk med oss 2
stevner i oktober og november, før nasjonale restriksjoner igjen gjorde at vi var nødt til å avlyse vårt
juleshow. Det har vært en ustabil sesong med utfordringer rundt planlegging og gjennomføring av alle
arrangementer. Klubben har derfor hatt fokus på samlinger for egne løpere.
Pga mange nedstengninger fikk vi beholde isen i Kongshallen ut april 2021.
Klubben har utviklet gode rutiner for smittevern under treninger og arrangementer. Det er en voksen
smittevernansvarlig til stede under treninger, det føres oppmøtelister ,og garderobe og kontaktpunkter
desinfiseres jevnlig. Kongsvinger Kunstløp har ikke opplevd smitte så langt i pandemien.
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Konkurranseløpere
Kongsvinger kunstløp har i 2021 hatt 7 konkurranseløpere i klassene Oppvisning, Cubs under 13
jenter, Cubs over 13 jenter og Veteran.
Rikke Caroline har konkurrert i klassen Oppvisning, Maiken i klassen Cubs under 13 jenter, og Siri,
Nova Lill og Mille Marie i klassen Cubs over 13 jenter. Heidi hører til i klassen Veteran Artistic og
Inger i klassen Veteran Bronze.
Klubbens løpere har i 2021 deltatt på 2 stevner, tross pandemi og mange avlysninger. På stevne i
Storhamar i oktober tok Mille Marie 4. plass, Siri 6. plass og Nova Lill 8. plass i klassen Cubs over 13
jenter. På samme stevne tok Maiken 25. plass i Cubs under 13 jenter og Rikke Caroline deltok i
Oppvisningsklassen. I Tønsberg i november tok Maiken 27. plass i klassen Cubs under 13 jenter og
Nova Lill tok 9. plass i klassen Cubs over 13 jenter.
Presse
Kongsvinger Kunstløp har også i 2021 hatt god dekning i lokal presse. Avisa Glåmdalen, Mitt
Kongsvinger og Radio Kongsvinger har omtalt våre stevner og arrangementer.
Leir
Sommeren 2021 deltok 6 løpere fra Kongsvinger Kunstløp på leir på Hamar. I tillegg var en løper på
leir på Jar.
I vinterferien og i romjulen arrangerte klubben leir i Kongshalen med trener Ishkhan Kirakosian
(Vinterleir) og Nicolas Paul Milne (Romjulsleir).

Arrangementer og dugnad
Alle klubbens arrangementer baseres på dugnad fra styret og foresatte. Det gjøres en formidabel
innsats og alle klubbens arrangementer går med overskudd (arrangementer som mottar støtte i form av
gavemidler eller annet går i balanse).
Kakebasarer
Klubben arrangerte kakebasar på Roverud i november. Resterende kakebasarer planlagt på Roverud og
på Kongssenteret ble avlyst pga pandemien.
«Tilbake til idretten»
25. september ble «Tilbake til idretten» arrangert i idrettslag over hele landet. Motivet bak
arrangementet var det store frafallet som idretten hadde opplevd gjennom pandemien. Kongsvinger
Kunstløp var heldige, og ble invitert med i det offisielle programmet denne dagen. På besøk i ishallen
kom Kongsvinger ordfører, representant fra Idrettsforbundet sentralt, Kongsvinger idrettsråd og
Innlandet idrettskrets. Representant fra NIF holdt en appell i ishallen til tilhørerne. De besøkende fikk
oppleve flotte programmer av Maiken og Nova Lill. Det var stor stas for vår lille klubb at vi fikk være
del av det offisielle programmet denne dagen. Alle klubbens programløpere fikk mulighet til å entre
isen denne dagen, med familie og venner som publikum.
Grasrotandel
Klubbens løpere oppfores hver sesong til å rekruttere Grasrotandeler fra venner og bekjente. Dette er
et viktig økonomisk tilskudd som klubben mottar uten dugnadsinnsats.
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Islegging
Kongsvinger Kunstløp deltar på rengjøring av betongflate og islegging i Kongshallen hver høst før
sesongstart. Arbeidsoppgavene fordeles blant foresatte i klubben.
Halloween
Tradisjonen tro arrangerte Kongsvinger Kunstløp Halloweenfest for store og små i slutten av oktober.
Arrangementet ble godt besøkt av både egne løpere og besøkende. Tross begrensninger grunnet
pågående pandemi, gjennomførte vi arrangementet med fulle grupper og god stemning.
«BlimE 2021»:
I november inviterte NRK Super til å sende inn film der vi danset «BlimE-dansen». Løperne fikk
diplomer og ble publisert på NRK.no.
Julekalendere
Klubben har også i 2021 solgt julekalendere. Gevinster ble donert av mange lokale aktører og av
klubbens løpere. Det ble solgt i alt 495 kalendere.
Stevner
Kongsvinger kunstløp var ikke vertskap for stevner i 2021.
Show
Klubbens årlige vårshow og juleshow måtte dessverre avlyses som følge av Covid-19 pandemien. Som
alternativ til juleshow ble det holdt avslutningsfest for løperne på isen, med nissebesøk og utdeling av
merker og diplomer. Vårsesongen på is ble avsluttet med programgjennomgang/oppvisning for
programløpere og utkledning på isen for skøyteskolen. Barmarksesongen ble avsluttet med en
avskjedssamling for Gina og Ishkhan.
Oppvisning/Programgjennomgang
Gina og Ishkhan gjorde en god jobb med rekruttering til vår aspirantgruppe, som også fikk egne korte
programmer til fremføring ved oppvisninger i egen hall. Sammen med konkurranseløperne utgjorde
dette 15 løpere med egne programmer. Klubben arrangerte oppvisninger med programgjennomgang
21. februar, i tillegg til avslutningen 25. april og «Tilbake til idretten» 25. september. Under en sesong
preget av redusert foreldretilgang i hallen, var det svært populært for familiene å få se sine løpere på
isen.
Gavemidler/tildeling:
I 2021 har klubben får 2 ulike tildelinger:
«Alle henda» var Sparebankstiftelsens bidrag til å få barn og unge tilbake i idretten etter pandemien.
Kongsvinger Kunstløp startet en Spleis og vant i tillegg en trekning på kr 10.000 fra
Sparebankstiftelsen. Prosjektet kalte vi «Klubbklær på leir» og skulle gjennomføres som leir for våre
løpere og sett med Mondor treningsklær til alle som deltok på leir. Man kunne også bestille klubbklær
utenom leir. Leiren ble gjennomført i romjulen 2021. Totalt fikk klubben tildelt ca kr 20.000,gjennom Spleis og Sparebankstiftelsen, pluss et tilskudd fra Odal Sparebank på kr 3.000, -. Totalt kr
23.000, -. Klubbklær er bestilt, men kommer noe forsinket pga Coronapandemien.
Klubben mottok «Draktstøtte» fra Sparebankstiftelsen Hedmark på kr 20.000, -. Dette skal gå til
treningsklær til utlån. Prosjektet er under planlegging.
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Web-side og sosiale medier
Klubbens web-side driftes av Tom Arne Brandsegg.
Cecilie, Tom Arne, Rune og Hilde har administratorrettigheter og oppdaterer klubbens Facebook-side.
Klubben har en Snapchatkanal, denne er det lite aktivitet på.
Det finnes hele 3 Instagramprofiler for Kongsvinger Kunstløp. Disse drives av tidligere
medlemmer/trenere. Det har ikke lykkes klubben og få tilgang eller slettet disse. Dette jobbes det
videre med.

Sponsorer
I 2021 har Kongsvinger Kunstløp hatt 2 sponsorer, der 1 har gullavtale og 1 har bronseavtale:
Sparebank 1 Østlandet
Norske Backer AS
Kiwi sponser med frukt til klubbens leirer.
Økonomi
Klubbens økonomi er å anse som god. Tom Arne Brandsegg fører regnskap for klubben, og holder god
orden på økonomien. Tom Arne og Rune signerer for utlegg i nettbank.
Etter nye krav fra NIF har styret utarbeidet en Økonomihåndbok.
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Telleliste Kongsvinger Kunstløp, pr 31. desember 2021.
Eiendeler:
Kaffetrakter
TV
Skriver
Filmkamera med stativ og 2 minnekort
CD-/Kasettspiller
Vannkoker x 2
Slipemaskin til skøyter
Trådløs mikrofon sett
Dobbelt vaffeljern
Kontorrekvisita
Kjøkkenrekvisita
Kartong med sitteunderlag
Refleksvester
Klær og utstyr for videresalg:
Kunstløpsdrakter
Turkise hettejakker
Turkise hettegensere
T-skjorter
Treningsgensere
Dunjakker
Kalosjer
Strømpebukser
Hoppetau
Spinner
Bamser
Lisser
Bungapads
Vanter
Jerntrekk

6
5
2
26, 1 uten trykk
19
6
3
10
1
0
51
9
2
4
5

Utstyr eget bruk:
Piloxingvekter
2 par
Medisinball
3
Treningsstrikker
Hoppestrikker
Trigger point rulle
Airex landingsmatte
Yogamatter
4
Hoppetau
Tennisballer
Badmintonsett
Walkietalkie
2
Kjegler
27
Stenger til kjegler
12
Hjelmer til utlån
7
Skøytestøtter
9
Skøyter til utlån
24 par
Utkledningstøy
Chiffonskjerf
Merker og jakkemerker
Loddpremier
Duker og tepper
Pokaler fra tidligere stevner
Nye pokaler, ca 120 stk (avlyst stevne november 2020)
Diverse kioskvarer
Opptalt januar 2022 av Åste Bråten og Cecilie Kjerland
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Årsmelding kunstløp
2021
Styrets sammensetning har i 2021 vært slik:
Ragnhild Synstad, leder
Morten Eriksen, nestleder
Anstein Gregersen, styremedlem
Trude Holmen, styremedlem og sportslig rådgiver
Siri-Anne Tokle, styremedlem
Kristina Eriksen, løperrepresentant
(alle valgt for 1 år)
Økonomi:
Dagligansvar/ ansvar for treningsavgifter: Ragnhild Synstad
Kassereroppgaver/ lønn: Kari Hoel, Hamar Regnskap & Økonomi AS
Status for 2021:

Korona-situasjonen har dessverre lagt en stor demper på aktiviteten vår også
gjennom hele 2021. Flere avbrudd/ nedstengninger ila året. Regionsmesterskapet og
NM avlyst, det samme med mange stevner hvor deltakelse ville vært naturlig.
Klubben mottok kompensasjon for tapte inntekter fra offentlige støtteordninger,
«koronakompenasjon». Også et av to planlagte show ble avlyst på kort varsel. Dog
fikk vi gjennomført vårt NC/ nasjonalt stevne i november!
Lagt opp til høy treningsaktivitet — tilbud om 4 dager/ 6 økter pr. uke i «Vikingskipsesongen», samt noen ekstratreninger. Dansetime i Hamar kulturhus på våren, samt
kort danse-økt hver mandag før istrening fra høsten.
Istrening, dans og barmarkstrening gjennom hele året, når mulig.
Vår hovedtrener er fortsatt Robert Grzegorczyk, i hans 10. sesong hos oss.

Vi styrket trener-teamet vårt med en trener til, Toril Jacobsen fra primo november.
Løpergruppa vokser og vi ser gode resultater av denne «forsterkningen».
Ellers har vi dyktige trenerassistenter blant våre eldste løpere (i ungdomsskole- og
vgs.-alder).
Gjennomført møter med HOAs direktør og isfordeler, samt andre «stakeholders».
Lyktes i å få gjennom at vi skal ha 3 økter med is pr. uke i «Hamar vest-sesongen» +
morgentrening. Kudos til gruppestyrets medlemmer Trude, Morten og Anstein for å
ha forhandlet seg frem til det!
Aktive utøvere pr. 31/12-21:
57 medlemmer:
o 16 på skøyteskolen (Merk! Flere av disse har gått over som aspiranter)
o 7 voksen-løpere
o 4 «ex-skaters». Ikke lenger aktive, men med som funksjonærer,
instruktører, etc.
o 40 konkurranseløpere, løpere som ikke konkurrerer og aspiranter
I tillegg kommer styremedlemmer og funksjonærer.
HIL kunstløp har 1 aktiv dommer (Martha Mellum-Robertson) og 1 medlem av NSFs
Lovutvalg (Vibeke Morken).
Skøyteskole og Kunstløp-kurs i Vikingskipet vår + høst, men «amputert» pga korona.
God interesse, hvorav de aller fleste også har valgt å trene 2 ganger pr. uke eller mer.
Bra aldersspredning fra ca. 4-5 år og opp til 14-15 år! Flere voksenløpere.
Deltakelse på sommerleir i Lysekil (Sverige) ble avlyst. Vi deltok med trener og løpere
på LKKs leir i august som planlagt.
Kristina Eriksen fra HIL ble tatt ut til NM/LM i klassen for Junior A. NM ble dessverre
avlyst.
Servering av kveldsmat i Vikingskipets funksjonærhule over en periode, avviklet
p.g.a. koronarestriksjoner.
Innlandsmesterskapet (Regions- og kretsmesterskap) avlyst.
Begrenset stevnedeltakelse pga. avlysninger.
Arrangerte NC- og nasjonalt stevne i CC Amfi 27.-28. november. 12 deltakere fra HIL.
Juleshow med «Askepott»-tema planlagt 2 lørdager i desember («Jul i Hjertet». Nr. 2
avlyst pga. korona.
Ingen Romjulsleir pga restriksjoner.
Kunstløpgruppa hadde skoleåret 2020/2021 og 2021/2022 til h.h.v. 4 og 2 elever ved
Wang Ung Hamar.
For
Hamar IL, kunstløpgruppen
Ragnhild Synstad

