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AGENDA FOR ARSM{ljTET 

Til behandling: 

1.) Godkjenning av stemmeberettigede 
2.) Godkjenning av innkallingen, saksliste og dagsorden 
3.) Velge dirigent, referent samt to medlemmer til og 
underskrive protokollen 
4.) Behandle arsmelding(er) 
S.) Behandle regnskap (ferdig revidert) 
6.) Innkommende forslag fra Kurt Haugneess - se vedlagte 
sa ksdokumenter 
7.) Fastsette medlemskontingent pa minst kr 100, og 
aktivitetsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til a fastsette 
aktivitetsavgift for gruppen 
8.) Vedta klubbens budsjett 
9.) Behandle klubbens organisasjonsplan 
10.) Valg 



o ARSBERETNING FOR STYRET I SPORTSKLUBBEN FALKEN 2017-2108 

Styret 2017-2108 har bestatt av: 

Leder: Kyrre Vatn 

N estleder og sekreteer: Tore Resell 

Kasserer: J0m Egil Andreassen 

Sportsjef: 0ystein Magnussen 

Styremedlem: Heidi Aakre Faradonbeh (fram til 04.12.17) 

Styremedlem: Nils Harald Brattgj erd 

Styremedlem og rekruttansvarlig: Anders Ratdal (fra 04.12.17) 

Styret har inneveerende sesong gjennomfert 5 styremoter: 

• 11.mai 2017 
• 4.september 2017 
• 30.oktober 2017 
• 4.desember 2017 
• 5.februar 2018. 

I tillegg har styret kommunisert mye pa mail, samt hatt samtaler i forbindelse med 
treningerlstevne. En stor takk til DNB Solsiden og Proa Eiendomsmegling for Ian av 
moterom. 

Saker som har veert behandlet har i all hovedsak veert relatert til sportslig opplegg, ekonomi 
og arrangementer. 

Vi fikk is pa Leangen 31.oktober 2017. F0r vi fikk isen pa Leangen hadde yare lepere fra 
september fatt istrening i Fosenhallen. Noen hadde ogsa benyttet hestferien til issamling i 
Inzell. 

Sportslig: 

Klubben har hatt lopere som har markert seg hoyt pa resultatlisten denne sesongen. Ekstra 
artig er det at klubben i ar har hatt 3 seniorlopere. Vare lepere har deltatt bade i world cup, 
EM enkeltdistanser, VMjunior, Neo-world cup og Viking Race. Det vises i sin helhet til 
vedlagte sportslige beretningene fra treneme. 



Rekruttering: 

- Klubben hadde en skoyteskole sesongen 2016-2107. Denne sesongen bestemte styret for a 
rekruttere lepere ved a veere tilstede pa isen, hvor publikum var tilstede eksempelvis i 
frigaingen i ukedagene og i helgene. Anders Ratdal kom inn i styret i desember-17 som 
rekruttansvarlig. I tillegg har Kurt Haugneess bidratt vesentlig med a fa rekruttert nye 
skeytelepere. Til neste sesong bor styret jobbe med a fa til mere samarbeid med eksempelvis 
kortbane og de andre Trondheimsklubbene for a fa nye skeytelepere pa isen. 

Arrangement: 

Falken har hatt lange og go de tradisjoner pa a arrangere stevner. Klubben har start som 
arranger av 3 egne stevner denne sesongen, samt bidratt i fellesstevner og arrangementer i 
kretsen. I romjula ble det arrangert Skoytefest pa Leangen, med over 400 stk pa isen. 
Sportsklubben Falken har ogsa markert seg pa NSFs nye Facebook-side #Sk0yteglede. Sist 
helg ble kretsens fellesstevne markert som Lorentzen-Iepet, der utoverne fikk diplom fra 
Norges Skoyteforbud. 

Inntekt: 

Nar det gjelder inntektsbringende aktiviteter har vi hatt inntekter fra bla. ulike tilskudd, 
Idrettsbingo, og fra Grasrotandelen. Klubben rna stille med kaker fer hver idrettsbingo kveld, 
samt bidra til a markedsfere Idrettsbingoen, da bidragene derfra er viktig for var ekonomi. I 
tillegg har vi hatt kaffe/kakesalg ifm med yare arrangement, medlemskontingent, 
aktivitetsavgift, egenandeler my. Klubben har ogsa fatt bidrag fra noen sponsorer i forbindelse 
med nye klubbdrakter. For evrig viser styret til det framlagte regnskap. 

Ny klubbkolleksjon: 

Klubben inngikk et samarbeid med Trimtex om nye klubbdrakter og treningstey. Dette 
profilerer yare sponsorer, og har blitt godt mottatt. Mange aktive og foreldre/trenere benytter 
disse kleerne pa trening og stevner, det er gledelig. Vi ser for oss 2 be stillinger i aret. En tidlig 
pa hasten samt en etter paske hvor vi kan bestille kleer eget for trening i sommerhalvaret. 

Medlemsmoter: 

Det er avholdt to medlemsmoter i 2017. Bade aktive lopere i alle aldersklasser og evrige 
medlemmer deltok pa disse metene. 

Media: 

Klubben sin hjemmeside (www.spkl-falken.com) og Facebooksiden har veert vedlikeholdt av 
ny web redaktor Per Egil Samdahl. Trenere og styremedlemmer bidrar jevnlig med innhold til 
sidene. 



Styret takker alle lopere, foreldre/foresatte, funksjoneerer/frivillige og samarbeidspartnere for 
en flott sesong. I tillegg takker styret alle trenere for super innsats for v~r_e 10p_ere i art ~ _ 

Representasjonsoppgaver: 

Kyrre Vatn representerte klubben pa S0r- Trondelag sine ledermeter. 

0ystein Magnussen og Bjorn F. Magnussen deltok pa NSF sitt skoyteting i Bergen. 

Nils Harald Brattgjerd ble innvalgt som styremedlem og breddeansvarlig i Norges 
Skeyteforbund. 

Lars Brechan er styremedlem og hurtiglopsansvarlig i Sor-Trendelag skeytekrets, J0m Egil 
Andreassen er varamedlem i skoytekretsens styre. 

Nils Harald Brattgjerd og J0m Egil Andreassen deltar i skeytekretsens arbeidsutvalg for 
fremtidig hall I tak over Leangen Kunstisbane. 

Are Strickert og Lars Brechan sitter i kretsens autorisasjonsrad. 

Are Strickert er intemasjonal overdommer niva 2 og nasjonal starter niva 3. 

LEresmedlem Trond Ratdal er intemasjonal starter niva 2. 

Lars Brechan er nasjonal overdommer og starter niva 3. 

Trond Brechan er nasjonal starter niva 3. 

Per Hansen er nasjonal overdommer niva 3. 

Trondheim, den s. mars 2018 

Kyrre Vatn Tore Resell Jorn Egil Andreassen 

leder nestleder og sekretrer kasserer 

0ystein Magnussen Nils Harald Brattgjerd Anders Ratdal 

Sportslig leder styremedlem rekruttansvarlig 

Anne Berit Sorensen 

styremedlem 



Arsberetning rekrutt / 10 ar / 11 ar 

Sesongen -17/-18 har veert en meget opplevelsesrik sesong med fin fremgang og go de 
resultater for den yngste gruppen. 
Isleggingen av indre bane har veert spesielt verdifull, og jeg opplever stor fremgang etter at 
denne ble tatt i bruk. Svingtrening har veert en utfordring for de aller minste, men alle har na 
fatt en ekende mestringsfolelse. 

Barmarkstreningen ble som i fjor ledet av Brit Vatn. Blant den yngste gruppen var det kun 
Lina som tidvis var med her. De ovrige har veert opptatt med alternative idretter som fotball, 
friidrett, etc. 

Istreningene har gatt som tidlig-ekter - 17.30 -19.00 pa tirsdager og torsdager. Vi har hatt 
oppvarming og toyning i ishallen, og veert klare pa is fra kI18.00. De fleste har deltatt pa flere 

- 10p bade lokalt pa Leangen, i Bjugn og i Vikingskipet pa Hamar. Dette har knyttet lopere og 
deres foreldre tettere sammen i et meget godt og positivt milje. Det har veert god stemning 
bade pa og utenfor skoytebanen. Dajeg var ansvarlig pa vekslingssiden under 
Sandefjordlopet kunne jeg registrere at Falkens heia-gjeng pa motsatt side var de som klart 
gjorde sterst utslag pa desibelskalaen. 

En liten utfordring ber kanskje nevnes. Noe misnoye opp mot publikum har det blitt i fum at 
disse har villet bruke indre isflate under yare treninger. Enkelte ganger har det veert vanskelig 
a vise disse bort nar vi har veert fa lepere pa isen. Personlig tror jeg vi rna bli konsekvente pa 
dette, for a unnga at stadig flere meter opp under yare treningstider. Problemene kommer nar 
noen trenere aksepterer dette og andre ikke. 

Pga. noe sprikende ferdighetsniva blant de yngste, ytret undertegnede enske om flere 
trenerressurser far denne sesongen. Dette for a ivareta alles behov pa best mulig mate. Marit 
Magnussen stilte seg positiv til a bidra for de yngste rekruttene. Etter hvert har ogsa Kurt 
Haugnes kommet sterkt inn og bidratt for denne gruppen med et stort engasjement. Vi har 
dermed delt gruppene i to : 

1. Undertegnede har hatt ansvar for folgende lopere : 
Vilja Kristine Magnussen Stendal 
Lina Ulvan Resell 
Daniel Hildrum 
Amund Haugnes 
Theodor Rekstad J essing 
Aleksander Magnar Vavik 
Matheo Kahn 
Emil Roste 
( to sistnevnte nye for sesongen og rekrutert fra kortbaneklubben ) 



2. Marit og Kurt har hatt ansvar for folgende lepere : 
Lukas Hellem 
Nicholas Hellem 
Mia Reste 
Marie Haugnes 
Olivia Myra Hovde 
Sigrid Moen Henriksen 

Treningsmessig har vi drevet mye lek pa indrebane med hinderleyper, svingtrening og 
balansetrening for rekruttene. Dette har gitt en meget fin utvikling og ekende mestringsfolelse 
hos samtlige. 

Hos de eldste i gruppen ( 10 / 11 aringene ) har vi kjert mye kort og teknisk. Mye 
pyramidetrening ( 100-200-300-400-300-200-100 ). Det er blitt kjort 200 m i mange varianter 
( stigning og anslag ) og intensitet ( 70 -90 % ). Teknisk sett har vi hatt mye fokus pa inngang 
i sving, frekvens og nedsett i svingen. 
Viktige stikkord som det hele tiden fokuseres pa er : 

spissing av kneer 
tyngdeoverforing med nese-kne-ta 
lay sittestilling 
full strekk og skyv utover i sving 

Mtp at flere av Ioperne skulle ga 1000 / 1500 m i lop pa slutten av sesongen, har vi ogsa kjert 
tekniske 2-3 rundere med noe varierende intensitet. 

At vi har veert 3 trenere i siste del av sesongen har veert helt nodvendig. Ved fraveer har vi lett 
kunnet vikariere for hverandre, og Ioperne har fatt den best tenkelige oppfolgingen. 
Jeg haper vi alle kommer til a utgjere et like godt team ogsa til neste sesong. 

Jeg opplever at alle som en har utviklet seg meget godt i lopet av sesongen. Jentene finner 
mye glede i hverandre, og det sarnme gjor guttene. Noe varierende fokus blant gutta spesielt, 
noe som medforer bade lek og tull til tider. Dette tror jeg dog er viktig for trivselen i gruppen. 
Trivselsfaktoren er tross alt det aller viktigste pa dette nivaet. Alvoret kommer jo tidsnok ... 

Dersom vi ogsa fremover skal klare a gi yare leper det beste tilbudet, haper jeg at vi trenere 
kan ha nye coaching meter for a utveksle erfaringer og rad vedrerende teknikk, 
treningsprinsipper, etc. Den generelle trener kompetansen i klubben holder et meget hoyt 
niva. Denne kompetansen rna vi spre nedover i rekkene. 

Et lite sukk til slutt bade fra undertegnede og flere av foreldrene / leperne : Flere onsker at 
Iepsdistansene tilpasses mer det som kjeres ellers i landet. Dvs at 10 aringene far ga flere 500 
m og 11 aringene flere 1000 m pa Leangen. Haper man kan se litt pa dette nar man setter opp 
terminlisten til neste ar, 

Michael Ulvan 



Arsberetning for 11 ar t.o.m JC I sesongen 2017/2018 

Gruppa har denne sesongen bestatt av Nicolai Ulvan (11 ar), Guro Samdahl 
Melhuus (l1ar), Marilen Brattgjerd(l1 ar}, Thomas Vatn( 12 ar) , Martin 
Geving Langli (GJC1) og Fillipa Fossum( JJC1). I tillegg har Arne Kjell (83 ar) trent 
en del sarnrnen med 055, noe som er hyggelig og motiverende for 055 aile. 

Vi startet barmark sesongen i slutten av april, med trening i Granasen hver lerdag sam men 
med aile i Falken. Her var det stor iver og det var fokus pa spenst og sprint. Pa disse 
treningene hadde vi veldig stort opprnete pa aile lerdagene og veer og vind hindret 055 ikke i 
a trene. Her la vi et godt grunnlag for a bli sterke i skevtestilling, noe som har vist resultater 
hos aile. I ar ekte vi pa med barmarkstreninger og hadde fast barmarksekt i Granasen hver 
tirsdag ogsa. Her var det ogsa stor sett bra opprnete og vi hadde ullke aktiviteter, bade i 
forhold til hurtighet, styrke, teknikk og utholdenhet. I tillegg sa har leperen hver uke hatt 
egentrenings program, sa aile har vel ekt treningsmengden fra aret fer. Fin progresjon pa 

aile. 

Vi har ogsa gjennomfert ei treningssamling pa Gimse. Dagen besto av bade sklibrett, 
svingstrikk, Mesterens Mester og sosialt opplegg mellom ektene. Barna har allerede 
etterspurt flere slike dager, sa det ma vi fa til. 

Denne sesongen hadde vi en 4 dagers samling pa Hamar i begynnelsen av august. Der fikk vi 
mange gode ekter pa is. 

I hestferlen dro felgende lepere pa hestferie i Inzell, og benyttet anledningen til a trene i 
Max Aicher Arena: Marilen, Thomas og Marin G.L. Der fikk vi ogsa mange gode ekter pa is og 
flere flotte lntervallekter pa barmark. 

Isen kom pa Leangen i begynnelsen av november. Denne sesongen har vi trent seinekter 
bade tirsdag og torsdager. Vi har ogsa hatt en del ekter l(1)rdager/s!1)ndager de helgene det 
ikke har veert lep, Vi har hatt fokus pa a bli gode til a ga pa skevter/ ga bra teknisk. I denne 
alderen utvikler de seg sa forskjellig og styrke/ sterrelse avgjer ofte om man far et left 
tidsmessig. Derfor er det svzert viktig a fokusere pa teknikk og ikke bare pa oppnadde tider. 
Ikke alltid like lett i en idrett der alltid klokka er pa! 

. Ogsa i ar har mottoet til gruppa veert: Vi skal ha det g(1)y pa trening! Vi har fokusert pa 
arbeidsoppgaver/ teknikk og det a ha det artig pa trening. Skravla har gatt jevnt i pausene og 
vi ser at trivselen har veert hevl 

Arets Landsmesterskap gikk av staben i Oslo pa Valle Hovin .. Der skulle bade Thomas (12 ar 
log Marin G.L ( 13 ar) delta. Men Thomas vaket opp med hev feber natt til lerdag og matte 
holde senga resten av helga. Martin G. L gjorde sine sake saker bra og satte utenderspers 



bade pa 1000 meter og lS00meter. Pa 500 meter, som er hans favorittdistanse, var han 

uheldig a falle. Det kommer nye sjanser bade for Thomas og Martin. 

I tillegg ble Marilen (11 ar) tatt ut til a representere Norge under Viking Race i Heerenveen 
etter og ha kvalifisert seg under Vikingelepet i Tensberg, I Heerenveen gjorde hun det meget 

bra og ble nummer 10 sammenlagt i sin klasse! 

Av utenbys representasjoner denne sesongen kan felgende nevnes: -- 

Bade pa Odalsskevta, Hamarlekene og pa Sandefjordlepet stilte nesten aile i gruppa. Disse 
tre turene var en suksess bade pa og utenfor banen. Samtlige lepere satte nye personlige 
rekorder! Tradisjon tro gikk vi og kjepte godteri etter lepene og leperne spilte kort i 

resepsjonen pa hotellet. 

Sesongens siste l(I)p utenbys blir Rekordlepet i Stavanger( 10. og 11.mars) Der blir det bare 

Thomas som stiller til start fra denne gruppa. 

Jeg haper og tror at aile stiller pa Hjallis lepet, som blir det siste lepet pa Leangen i ar. 

Kanskje drar noen til Fosenlepet i Bjugn i april, men det er ikke avklart i skrivende stund. 

Alt i alt en super sesong, med h(l)y trivsel og mange gode treningsekter, lep og turer. 

Ser allerede fram til barmarks sesongen, som sikkert i ar ogsa starter opp med samling i 

Granasen. 

Skevtehilsen fra trenerne 

Michael Ulvan og Brit Vatn 



Arsberetning for sesongen 2017/2018 - eldres gruppe 
(f.o.m Jr. C1 t.o.m Senior) - ansvarlig: Torgeir Magnussen 

Gruppesammensetning og sesongen i grove trekk 
Treningsgruppen har denne sesongen bestatt av folgende Falken-lopere: 

Navn Klasse Kommentar 
Martin Solberg Andreassen Junior Cl 
Cristian Landre Magnussen Junior Cl 
Vilde Vatn - Junior C2 
Daniel F aradonbeh Junior Bl Aktiv frem til hesten 2017 
Siver Brattgjerd Junior Bl 
Ole Magnus S. Andreassen Junior Bl 
Anders Geving Langli Junior Bl 
Adne Skjeeveland Jossing Junior Bz Ikke aktiv etter 31.-12.2017 
Steinar Heide B0 Junior Al Mosjonist 
Erik Resell Junior Al 
Ane By Farstad Junior Al Hovedansvar NSF/ Rune Farstad *) 
Odin By Farstad Neo-Senior Hovedansvar NSF/ Rune Farstad *) 
Bjom Magnussenjr. Neo-Senior Hovedansvar NSF/ 0. Magnussen *) 
Marte Vatn Senior 

*) det vises til separate beretninger for disse Ioperne, 

Gjennom sesongen har gruppen var blitt utvidet med flere lepere fra andre klubber. Disse er 
Mii Erik Haugard (Aktiv), Brage Bertnes (Drammen), Emilie og Carina Jagteyen 
(Leinstrand). De nevnte lopeme har tilfort yare lepere mye, bade rask akselerasjon, 
treningsvilje, godt humor og brede smil. 

Gjennom sommeren har treningsarbeidet i stor grad veert pre get av barmarksaktivitet i og 
rundt Granasen, noe friidrett (0ya / Dalgard), styrketrening, litt rulleskoyter samt en del 
egentrening pa sykkel. Flere av loperne har deltatt i bakkelopskonkurranser, med sterke tider 
og plasseringer i Kvilhaugen Opp. Erik Resell deltok ogsa i Stolzekleiven Opp i Bergen, og 
beseiret nok en Ingebrigtsen-gutt. Imponerende! 

I 

Martin, Cristian og Ole Magnusdeltok pa NSFs «Gutteleftet» i slutten av juni. Samlingen ble 
avholdt i Bjugn og hadde bade Iokale deltakere og gutter fra Bergens-klubber og 0stlandet. 
Inspirerende og utbytterikt pa flere mater, selv om det var noe sovnunderskudd etter siste 
(vakejnatt pa samlingen ... 

I august var en stor del av gruppa pa sommeris i Vikingskipet, og flere deltok i Sommerlopet 
som ble arrangert siste helg i isperioden. 

Mange i gruppa tilbrakte ogsa hestferien i Inzell, med mange gode isekter og noen alternative 
ekter i omradet rundt Max Aicher Arena. Utflukten til «Orneredet» var ogsa spesiell for de 
fleste av oss. Vakre omgivelser, imponerende ingeniorkunst, men ogsa en sterk og 
tankevekkende hi storie bak stedet. 



Under Inzell-oppholdet fikk noen av yare lepere muligheten til a delta i et testlep som Nord 
Odal ILl Wang arrangerte sammen med en polsk gruppe. De manuelle tider som ble notert 
der, bar bud om en god sesong resultatmessig. 

Etter oppstart av istrening pa Leangen har var treningsuke stort sett vrert slik: 

Mandager - Styrketrening (Fresh Fitness I Pirsenteret) 
Tirsdager - IS0kt pa Leangen 
Onsdager - Friidrett (Ranheimshallen) 
Torsdager - IS0kt pa Leangen Kunstisbane 
Fredager - Hviledag eller styrketrening 

_ Lerdager - Istrening eller stevne 
Sondager - Istrening eller reisestevne 

Noen av Iopeme har deltatt pa kortbanetreninger. Disse avvikles normalt onsdager, fredager 
og sondager. Enkelte lepere har tidvis hatt to ekter enkelte dager, enten i kombinasjon med 
skoleopplegg med egentrening eller sammen med seniorleperne. 

Enkel oppsummering av sesongen individuelt, samt deltakelse pa sam linger 
og lap gjennom sesongen 

Vi har stort sett vrert godt representert pa de fleste nasjonale konkurranser gjennom sesongen 
2017/2018. Dette gjelder NorgesCup, diverse nasjonale "hovedstevner", NM enkeltdistanser 
for juniorlsenior og LM for aldersbestemte klasser. Det er gledelig at vi ogsa har veert 
representert i World Cup, EM enkeltdistanser samt Junior World Cup Finale og Sprint VM for 
junior, og to uker etter arsmotet avvikles NM Sprint i Bjugn. Vi haper pa edelt metall ... 

Stevne Deltakere Kommentarer 
Sommerlepet Marte Vatn Arets ferste 100m stevne ble 
(aug) Ane By Farstad avviklet pa fredag. 

Odin By Farstad 
Erik Resell 
Ole Magnus S. Andreassen 
Anders Geving Langli 
Martin S. Andreassen 
Cristian Landre Magnussen 

Stavanger Open Marte Vatn 
(30.sep 11. okt) Bjorn Magnussen 

Odin By Farstad 
S-Games, Stavanger Bjorn Magnussen 
(7-8.okt) 
NC 1 - Hamar (21/22. okt) Bjem Magnussen Supersprint 100m avviklet 

Odin By Farstad fredag. Cristian Landre 
Ane By Farstad Magnussen og Erik Resell 

deltok pa dette. 
NM Enkeltdistanser Ane By Farstad 
(27-29.okt) Marte Vatn 

Bjern Magnussen 
Odin By Farstad 



World Cup Stavanger 
(17.-18. nov) 

Bjorn Magnussen 

Odalsskoyta (17-18 . nov) Odin By F arstad 
Erik Resell 
Ane By Farstad 
Ole Magnus S. Andreassen 
Anders Geving Langli 
Vilde Vatn 
Cristian Landro Magnussen 
Martin S. Andreassen 

Martin Geving Langli og 
Thomas Vatn deltok ogsa, 

Sandnesgauken 
(Stavanger 25-26. nov) 

Vilde Vatn 

Hamarlekene (20-21. jan) Erik Resell 
Anders Geving Langli 
Ole Magnus S. Andreassen 
Siver Brattgjerd 
Martin Solberg Andreassen 
Cristian Landre Magnussen 

Martin Geving Langli 
Thomas Vatn 
Marilen Brattgjerd 
Nicolai 'Ulvan 
Amund Haugneess 
deltok ogsa pa Hamarlekene. 

Vikinglepet, Tensberg Vilde Vatn 
Cristian Landre Magnussen 
Martin Solberg Andreassen 

Vilde ble nr. 4 sammenlagt, 
Cristian ogsa. Martin 
forsekte en 500m men matte 
trekkes fra ovrige distanser. 
Marilen Brattgjerd deltok 
ogsa, og kvalifiserte seg for 
Viking Race. 

Landsmesterskapet, Oslo Martin Geving Langli 
Cristian Landre Magnussen 
Anders Geving Langli 
ViI de Vatn 

Thomas Vatn ble syk fredag, 
og matte trekkes. Martin og 
Ole Magnus S. Andreassen 
matte ogsa sta over grunnet 
sykdom. 

Sandefjordlopet, Hamar (23.- 
24. februar 

Marte Vatn 
Erik Resell 
Ole Magnus S. Andreassen 
Siver Brattgjerd 
Anders Geving Langli 
Cristian Landre Magnussen 
Martin Solberg Andreassen 

Marilen Brattgjerd, Guro 
Samdahl Melhuus, Lina 
Ulvan Resell, Vilja 
Magnussen Stendal, Marie 
Haugneess, Aleksander 
Magnar Vavik, Theodor 
Rekstad Jossund, Amund 
Haugneess, Nicolai Ulvan, 
Daniel Hildrum og Martin 
Geving Langli deltok ogsa. 

Rekordlopet INC-Finale 
Stavanger (10-11. mars) 

Marte Vatn 
Bjorn Magnussen 
Odin By F arstad 
Erik Resell 
Ole Magnus S. Andreassen 
Anders Geving Langli 
Cristian Landre Magnussen 
Martin Solberg Andreassen 

Thomas Vatn er ogsa 
pameldt dette stevnet. 



Kort oppsummering i kronologisk aldersmessig rekkefolge for vare aktive lopere: 

Marte Vatn - senior 
Marte har hatt en flott sesong, og er pa full fart tilbake etter flere sesonger med sykdom og 
skadeproblematikk. Med god drahjelp fra treningskameratene, solid egeninnsats og tekniske 
«omprogrammeringer» har hun hatt fin utvikling denne sesongen. Dette ble kronet med 
representasjon i Neo-senior World Cup i Innsbruck! Tidlig i februar satte Marte ogsa pers i 
Inzell pa bade 500m og 1000m med hhv. 40,40 og 1.20,76 (tidligere perser var 41,44 og 
1.21,55). 

Erik Resell- jr Al 
Den lovende skoyteleperen Erik Resell var gjennom sommeren og hesten i hovedsak 
fotballspiller og motbakkeleper frem till. november 2017, - da startet skoytesesongen for 
alvor for hans del. Solid treningsinnsats og disiplin har gitt flere sterke prestasjoner og 
rekordforbedringer. Under Sandefjordlepet forbedret han sin personlige rekord pa 500m til 
38,00. Imponerende under ikke helt optimale rekordforhold i Vikingskipet. Fjorarets pers var 
38,66. Pa 1000m har han forbedret seg fra 1.17,19 til 1.16,28, og pa 1500m er tiden na 
1.58,76 mot 2.00,08. Offisiell pers pa 100m er 10,51. 

Adne Skjreveland Jossing - jr B2 
Denne sesongen har vi hatt Adne med pa treninger sporadisk gjennom sommeren, og pa 
hasten deltok han pa istreninger pa Leangen, men ikke pa kretslepene. Etter jul la Adne 
skoytene pa hylla, og driver na kun med orientering ut over skolegangen. 

Anders Geving Langli - jr BI 
Bosatt pa Stjerdal, men flittig bruker av AtB og pappas hente- og bringeservice. Malbevisst, 
treningsvillig og strukturert! Dette har gitt fin fremgang i ar - med forbedring av 500-persen 
fra 42,17 til 40,57.1 OOOm er forbedret fra 1.25,86 i fjor til 1.24,28, og pa 1500m fikk han ny 
pers med 2.10,30 pa Sandefjordlepet (forrige sesong 2.13,72). 100m gar unna pa 11,10. 
Anders har ogsa levert 3000m pa 4.41,33, og var i form pa Landsmesterskapet pa Valle 
Hovin. Fine uteperser og 11-12. plasser i en sterk 15-arsklasse. Anders kvalifiserte seg for 
arets siste Norges Cup i Stavanger, men matte dessverre trekke seg grunnet sykdom. 

Ole Magnus Solberg Andreassen - jr BI 
Ole Magnus leverte fine prestasjoner gjennom hasten og pa nyaret, og har forbedret sine 
perser betydelig. 500m er senket fra 42,19 til 40,82, 1500m fra 2.18,72 til 2.13,15 og 1000m 
fra 1.27,26 til 1.26,61. Pa 3000m fikk han den «enkle» tiden 4.44,44 © under Hamarlekene, 
og han har logget 10,99 pa 100m. Influensaen rammet han i siste del av januar, og siden da 
har han veert syk. Landsmesterskapet matte dessverre utga-fOflians aa-:-Oleimponerer nar han 
gjennomforer en 500m pa 40,99 under Sandefjordlepet, rett fra «sykesenga». Ogsa Ole 
Magnus er na kvalifisert for Norges Cup og han skal delta i Stavanger 10. og 11. mars. 

Siver Brattgjerd - jr BI 
Siver var pre get av sykdom gjennom varen 2016, og fikk etter hvert konstatert mononukleose 
med store komplikasjoner i etterkant. Dette har hemmet Siver gjennom hele fjorarssesongen, 
men fra hasten av ble Siver gradvis med pa treningene. Vi har tilpasset hans opplegg til form 
og utvikling, og det er meget gledelig a se Siver og hans brede smil pa Leangen. Noen 
kretslop ble gatt pa Leangen, og han var med pa Hamarlekene. Det store malet i ar var a fa 
delta pa begge 500m under Sandefjordlepet, og det klarte han flott! Nar han i tillegg leverte 



en sterk personlig rekord, er vi alle kjempeforneyde og me get imponerte! Ny 500-pers er na 
41,66 (ned fra 42,93 fra mars 2016). Heerlig! 

Vilde Vatn - jr C2 
Vilde apnet omtrent sesongen med forbedringer av alle sine perser i slutten av november; 
45,72 pa 500m (fra 46,44), 1.36,96 pa 1000m (fra 1.38,68) og 2.28,88 pa 1500m (fra 2.34,71). 
Under Vikinglopet i Tonsberg var hun fattige 0,25 sekund bak 3. plassen som ville gitt 
kvalifisering til Viking Race i Nederland. Under Landsmesterskapet 16-18. februar ble det 
bronse pa 500m, og 4. plass pa bade 1500m og 1000m. Dette kvalifiserte Vilde til 
Landskamp-representasjon i Seinajoki i Finland. I sterk kulde det det to sterke 5. plasser pa 
500m (nr. 2 av de norske), 6. plass pa 1000m (nr. 3 av de norske), og 9. plass pa 1500m (nr. 4 
av de norske). Etter dette stevnet ble Vilde dessverre syk, og har na avsluttet denne sesongen. 

Cristian Landre Magnussen - jr Cl 
Cristian har hatt en bra sesong i ar, og har forbedret samtlige perser. 500m er forbedret fra 
46,13 til 43,94. 1000m fra 1.34,55 til 1.29,02 og 1500m fra 2.33,25 til 2.16,39. Han har ogsa 
gatt 3000m pa 4.51,68, og 100m gar unna pa 12,11 (12,75 i fjor). Cristian er i vekst og 
utvikling, og er en av de fa som avslutter 1000m og 1500m med siste runde raskere enn de 
foregaende, Nar han ogsa far en god makker i 10p og «klikker» i hodet, gas det fort! 

Martin Solberg Andreassen - jr Cl 
Martin har i ar tatt store steg spesielt i hostsesongen og pa tidlig-vinteren. Persen pa 500m er 
gatt ned fra 45,11 til 42,29. 1000m er forbedret fra 1.33,40 til 1.29,35 (november 2017) og 
1500m fra 2.34,63 til 2.15,55. Han har ogsa prevd seg pa et par 3000m, og persen er na 
5.08,08. Etter litt trebbel med luftveiene i kulde og under anstrengelse har Martin na fatt 
medisin som virker. Men fra slutten av februar ble han influensasyk, og etter et tappert forsek 
pa en 500m under Vikinglepet i Tonsberg var det bare a kaste inn handkleet bade der og for 
det etterfolgende Landsmesterskapet. Heldigvis ble det et greit Sandefjordlep for Martin, med 
4. plass og 43,02 pa 500m som beste resultat. Na kvesser vi skeytene for en fin avslutning pa 
sesongen. 

Kort om evrige tidligere aktive lapere: 
Vetle Sterseth Ostmoe - jr A2 
Vetle er for tiden i militeertjeneste i Nord-Norge, og ikke aktiv skeytcleper. Men han snorte pa 
seg skoytene og var med pa en Leangen-okt under en permisjon nylig. Hyggelig a se han pa 
isen, og han hadde ikke glemt gamle kunster! 

Steinar Heide Be - jr A2 
Denne sesongen har vi bare hatt Steinar sporadisk pa besek pa Leangen som mosjonist, men 
han er et miljeskapende og positivt bidrag nar han stiller. 

Magnus Dahlstrom - jr A2 
Magnus har gitt seg som aktiv skeyteleper, men stilte sporty opp pa Romjulslepet, som var et 
Supersprint-stevne. Han leverte folgende tider: 100m pa 11,58, 300m pa 29,18 og en 500m pa 
47,29. 

Daniel Aakre Faradonbeh - jr Bl 
Daniel fulgte oss pa noen barmarksokter gjennom sommeren, men konkluderte etter hvert 
med at han ville prioritere twin-tip-skiene fremfor skeytene. Han har derfor ikke vrert pa 
istreninger hverken i host eller var, 



Planer fremover - kommende sesong og barmark 
Denne sesongen har vi sett at alle yare lepere har fatt betalt for godt treningsarbeid gjennom 
barmarkssesongen, men kanskje aller mest gjennom systematisk teknikkfokus pa istreningene. 
Sterk fremgang pa alle sammen, men vi ser at yare konkurrenter ogsa utvikler seg. Derfor - 
spis godt, tren godt, SOy godt og behold det go de samholdet med de andre Ioperne! Vi trenere 
skal veere med dere videre ogsa i kommende sesong, sesongen 2018/19, og oppkjeringen 
begynner allerede litt forsiktig fra ca. 1. april. Sammen skal vi jobbe oss sterke og solide, - 
med godt humor og godt kameratskap pa tvers av aldersklassene som vart seerpreg. 

Skoytehilsen fra Torgeir Magnussen og 10m Egil Andreassen 



Trenerrapport for sesongen 2017/2018 
Ane By Farstad (AI) og Odin By Farstad(N1) 

I sesongen 2017/2018 har undertegnende hatt treneransvaret for Ane By Farstad junior A1 
Odin By Farstad senior N1. Jeg har samarbeidet med Jeremy Wotherspoon, Camilla 
Farestveit, OlT i Trendelag og trenere fra Falken. 

Odin er en del av NSF Elitelag. Ane er en del NSF sitt junior/talent lag. 

Odin: 

Odin har fulgt de fleste barmark og is samlingene til elitelaget sprint til NSF hvor Jeremy 
Wotherspoon er hovedtrener. Siden mai har de veert borte i snitt 2 uker pa samling og en 
uke hjemme. Siden mai har Odin trent 10-12 ekter i uka. 

Ane har fulgt samlingsplanen til junior/talent laget men har ogsa dratt pa flere samlinger i 
Inzell i egen regi. Det er Camilla Farestveit som trener. 

Det er tredje aret hvor Odin samarbeider med Jeremy Wotherspoon og i felge han sa har 
Odin utviklet seg mye pa trening men ikke fatt ut potensialet sitt i lep enna, Odin har hatt 
utfordringer med belastningskader i kneet, veert oftere syk en normalt. Jobbet en med a 
finne en optimal bue pa skevta, 

Det viktigste lepene til Odin var uttakslepene til we. Odin kom ikke i form tll lepene. Arsaker 
var skade ved uhell, belastningskade i kneet, veert for mye pa sam ling? Ikke truffet 
toppformen? Og ble ikke tatt ut til We. 

Det er veldig utfordrende og krevende om du ikke kvalifiserer til senior World Cup og blir 
med videre pa samlingene som er knyttet opp i mot World Cup etc. Her burde det vzert et 
tilbud til lepere slik at de fortsetter sin utvikling. 

For a fortsette utviklingen videre og i trad med Jeremy og OlT ble det at Odin fokuserte noe 
mer pa kortbane en periode. Vi fikk til et samarbeid med Einar Agdestein fra Asker 
Skevteklubb og det Franske kortbanelandslaget. De gjennornferte en sam ling i Font Romeu i 
Frankrike og med to kortbanekonkurranser. En Star-Class konkurranse og avsluttet med 
Europamesterskapet i kortbane. Her viste Oden fin utvikling med solid nye 
personligerekorder pa aile distanser. 

Pa siste del av sesongen har Odin trent med Bjern i Inzell fer han avslutter med NC finale i 
Stavanger. Han vii avslutte sesongen med Sprint NM i Bjugn samt NM i kortbane i Asker. 

Til tross for skader og sykdom har Odin utviklet seg pa aile tester og malinger vi har tatt. 
Siden Arsm(l)te avholdes fer sesongen er ferdig sa vii resultater etc. komme pa neste 
arsrapport. 

Kan sekes opp pa : http:Uspeedskatingresults.com!index.php?p=17&s=20999 



Ane: 
Ane har trent mer hjemme enn Odin. Hun har trent mye med Odin og Bj!1)rn nar de har veert 
hjemme. Ane har trent mye alene eller med meg i lepet av sommeren og hasten. Fra Mai 
har Ane trent 9-12 ekter i uka. Etter jul har Ane trent mer med Marte, Carina og gruppen til 
Torgeir. 

Tester/malinger viser at hun har en fin fremgang pa aile parameter. 

Malet til Ane var a kvalifisere seg til JWC og JVM og det har hun klart. Hun er for tiden i Salt 
Lake City for a delta JWC finalen og VM helga etter. F!1)rste helga var hun litt preget av 
tidsforskjell og hevden men leverte solide resultater og personlig rekorder pa 500m, 1000m 
og 1500m 

Ane avslutter sesongen med junior sprint NM i Bjugn og NM kortbane. 

Ane har utviklet seg meget bra pa 500m, 1000m og 1500m. 

Odin, Ane og Bj!1)rn er med pa den Olympiske tevpa med Stette fra OLT Trendelag, 

Resultater Ane: http:Uspeedskatingresults.com!index.php?p=17&s=25792 

Stor takk til samarbeidspartnere/sponsorer morogfar, BDO, Peak Performens og Strandveien 
Auto 

Rune Farstad 
Topptrener II OLT 



Beretning for sesongen 2017/2018: Bj(l)rn Magnussen (N1) 

Sesongen 2017/2018 har Bj¢rn vzert en del av NSF Elite-Sprint satsning, under led else av 
landslagstrener Jeremy Wotherspoon. Hovedfokus har VCErt SOOm. 
Bj¢rn har samarbeidet med OlT, OlT Granasen, med lokal trenerbistand fra Spk Falken og ikke 
minst «bestefar» Bj¢rn F. Magnussen. 

Oppkj¢ringsperioden: 
Etter en kneoperasjon i februar 2017, ble varpericden benyttet til opptrening av kneskade. 
landslaget startet opp sine barmarksamlinger i begynnelsen av mai ved OlT i Oslo. Fra juni ble 
samlingene ogsa utvidet med istrening. Ferste sterre samling ble lagt til Calgary i junifjuli {S.uker}, 
sa sam ling i Vikingskipet/Hamar{2.uker} i aug. I begynnelsen av september reiste laget til 
Heerenveen{2.uker), for sa og ha base i Stavanger{S.uker} frem til sesongstart i oktober. 
I snitt 10-12 ekter i uken med trening i denne perioden. 

Konku rranseperioden: 
Bj¢rn fikk en god sesongstart i begynnelsen av oktober og etablerte seg tidlig blant de 3 beste, 
godt nede pa 3S tallet pa SOOm. Etter en sterk sesongapning satte en hjernerystelse stopper for 
deltagelse i NM Enkeltdistanser i Stavanger. 

World Cup: 
Bj¢rn kvalifiserte seg og har deltatt for Norge pa aile ISU World Cup denne sesongen. 
WC1 i Heerenveen i november-17 ble en suksess, med selvrnedalje pa Team Sprint laget 
(bestaende av H.lorentzen, H.F.Rukke og Bj¢rn}. Bj¢rns individuelle SOOm var preget av 
hjernerystelsen som fortsatt satt i. 
WC2 i Stavanger uken etter, fulgte opp med ny SOOm pa 3S.62 og ny selvmedal]e pa det norske 
Team Sprint-Iaget. 

Sa flyttet World Cup seg til Nord Amerika. I Calgary{WC3} satte Bjern ny personlig rekord pa 3S.01 
pa SOOm, og TS-Iaget fikk en 4.plass. I Salt lake City{WC4} ble det to nye gode SOOm pa 3S.29 og 
3S.18. 
Etter Salt lake ble sprintlaget veerende igjen i Nord Amerika frem til jul, med samling i Phenix og 
avslutning i Calgary. 

Nyaret startet med at Bjern ble tatt ut til a representere i Europamesterskapet pa skevter i 
Moskva, ferste representant i EM fra Spk Falken slden Jan Egil Storholts tid. Bj¢rn deltok pa SOOm 
og Team Sprint 
I slutten av jan var det ny WCS i Erfurt. Her kvalifiserte og debuterte Bj¢rn for ferste gang i A 
gruppen pa SOOm, med en ny god SOOm pa 3S.60. 
Bj¢rn var veldig neere med a bli tatt ut pa det norske SOOm laget til Ol, tidskrav var oppnadd, men 
hadde ikke plasseringer ihht OlTs krav. 
I februar har Bj¢rn og Odin ligget 3.uker pa samling i Inzell og deltatt pa flere konkurranser der. 
Her satte Bj¢rn ny Europa-beste med 3S.30 pa SOOm og ny pers pa 1000m 1.11.08. 

Sesongen ikke ferdig erma: 
Na gjenstar World Cup Finalen{WC6} i Minsk den 16-17.mars, De Zilveren Ball i NED 21.3 og NM 
Sprint i Bjugn 24-2S.3. 



Konklusjon: 
BjlZirn har gjennornfert en flott sesong, og tar med seg masse positiv erfaringmot neste sesong. 

Trondheim 06.mars 2018. 
{Z)ystein. 



Nytt, ungt blod i veterangruppa! 

Tre nye Falken-lepere, Trine Landsem, Ketil Aalberg og Trygve Reitan, har med sin 
entusiasme og innsats skapt en fantastisk fart i veterangruppa denne sesongen: 

Trine Landsem, K50, deltar i bedriftslepa som gir oss verdifull konkurransetrening og som gar 
hver mandagskveld med to distanser. Hun har hatt en enorm framgang fra 10P til lep 
tidsmessig og teknisk, blitt nr. 1 i STSK Kretsmesterskap 2018, vunnet veteran-NM pa 
Geithus der det var tre deltakere i klassen, blitt nr. 7 i allround-veteran-VM i Baselga di Pine 
og satt fire personlige rekorder ij._4th Masters' International Single Distance Races pa Hamar 
nylig. Foran stevnet i Fosenhallen 16. og 17. mars i ar star Trine Landsem med disse 
personlige rekordene: 

58.68 1.58.41 2.54.80 6.16.25 10.21.72 21.36.81 

Ketil Aaberg, M45, har ogsa hatt en utrulig framgang siden han begynte a delta i skevtelep i 
hest, Han har en tilsynelatende utemmelig kondisjon og jobber hele tida med a forbedre 
skevteteknikken. Han har deltatt i bedriftslepa, vunnet STSK Kretsmesterskapet 2018 i M45, 
blei snytt for ei mulig bronsemedalje i veteran-NM pa Geithus i januar da skevta tok borti 
kjegla i inngangen til en sving under 5000m, og han satte fire perser under 14th Masters' 
International Single Distance Races pa Hamar. Persene som Ketil har forbedra fra det ene 
lepet til det neste, er na: 

47.62 1.38.72 2.23.55 4.57.12 8.31.94 17.23.67 

men blir sikkert ytterligere forbedra under stevnet i Fosenhallen 16. og 17. mars. 

Trygve Reitan, M45, jobber rnalbevisst med a forbedre seg teknisk, har deltatt i hvert eneste 
bedriftslep denne sesongen og i 14th Masters' International Single Distance Races pa Hamar. 
Trass i at Trygve da ikke var helt i slag, oppnadde han der tider som til dels la kloss oppunder 
persene hans: 

45.24 1.31.53 2.19.18 4.54.03 8.18.21 17.07.70 

J0rn Egil Andreassen, M45, har deltatt i stevner pa Leangen, Bjugn og Hamar og med 46.36 
som bestetid pa 500m denne sesongen, har han veert like bak persen. 

Evigunge Rune Farstad, M55, har denne sesongen gatt 100m pa 11.29 pa Leangen, 500m pa 
41.57 under Norgescup i Stavanger og imponerende 41.39 i Inzell. Tida hans er bare 0.25 bak 
den norske rekorden! 

JQ.~t~J.!)..J3..~, M55, har deltatt i bedriftslepa pa Leangen og gatt aile distanser fra 500m til 
5000m og neerrner seg persene sine. Jostein skal ga stor firkamp i Fosenhallen i mars. 



Robert Brunsvik, M65, har tatt et hvilear fra alt av konkurranser, men absolutt ikke fra 
skevtetreninga, Han trener for fullt og jobber med a bli en bedre skevteleper og far gode 
tilbakemeldinger fra trenerne. 

Arne Kjell Foldvik, M80, har deltatt i bedriftslepa pa mandagskveldene, han fikk gullmedalje i 
allround-veteran-VM i Baselga di Pine (som eneste deltaker i klasse M80 og i tillegg diska for 
vekslingsfeil) og har deltatt i 14th Masters' International Single Distance Races pa Hamar. I 
tillegg skal han ga stor firkamp i Fosenhallen i mars. 

Tidene Arne Kjell har oppnadd hittil i ar, nest siste aret i M80, viser at alderen krever sitt 
(perser i parentes): 

55.69 1.57.20 3.04.64 6.34.48 

(47.03 M70 1.31.78 M70 2.22.31 M65 4.54.57 M70) 

Han trester seg med at han stadig har en norsk rekord i M70, fire i M75 og aile i M80. I tillegg 
har han 8 distanse-verdensrekorder og like mange sammenlagt-verdensrekorder. Hapet er a 
overleve to sesonger til sa han kan oppleve a bli «ung» igjen i M85-klassen. 

Neste sesong gar allround-VM i Fosenhallen, og Falken-veteranene vii da sikkert preve a 
sette preg bade pa stevnet og pa resultatlistene. 



Sportsklubben Falken Data: 05.03.2018 

Budsjett Resultat Budsjett Resultat 
2018 2017-12 2017 2016-12 

Driftsinntekter 
Grasrotandel 15000 9465 12000 10350 
Sponsorinntekter / tilskudd / gaver mm. 100000 91708 70000 66477 
Egenandeler 20000 12260 10000 8400 
Medlemskontigent 15000 13 750 15000 14900 
Aktivitetsavgift 85000 76250 60000 59500 
Startkontigenter 7500 4525 6000 5925 
Idrettsbingo 90000 88619 95000 94317 
Opplesnlng fra LL Fond (konto 3993) 1303 1300 8298 
Andre driftsinntekter [Skevtelotteri, kafe, dugnad) 10000 4383 15700 14525 
Andre inntekter (Enjoy / Explendo mv) 10000 20000 18903 
Sum driftsinntekter 352500 302264 305000 301595 

Driftskostnader 
Sosiale utgifter og andre aktivitetskostnader 75000 60371 75000 68550 
Leie av lokaler (medternsmete) 2000 1500 2000 1000 
Varekostnader (kafe og annet salg) 5000 1480 8000 8185 
Utstyr 20000 9138 15000 20489 
Trenerhonorarer 45000 30000 30000 28200 
M!1)ter og kurs 5000 4268 5000 4000 
Datakommunikasjon / domene 1000 600 1000 600 
Reise og opphold andre stevner og meter 40000 39291 35000 31186 
Banketter 8000 7300 7000 6200 
Lisenser NSF 14000 12180 13 000 11300 
Startkontigent andre stevner 120000 111642 90000 84945 
Gaver 1000 2974 1000 1666 
Premier stevner og l!1)p 7000 7062 10000 8311 
Stvrerneter, klubbkvelder og arsrnets 2500 3178 1500 
Proflleringsklzer (kto 6570) 1303 1300 8298 
Andre kostnader, inkl forsikring 2000 1901 1010 757 

Sum driftskostnader 347500 294189 295810 283687 

Driftsresultat 5000 8075 9190 17908 

Trondheimsalliansen (NC) 13 335 
Finansinntekter (netto) 1000 1093 1000 1180 
Nedskrivning anleggsmidler -32451 

Ordinaert resultat 6000 9167 10190 -28 



Sportsklubben Falken 

Resuitatregnskap - spesifisert 

2017 2016 

Driftsinntekter og -kostnader 

inntekter -302264,12 -301595,23 

3300 Sponsorinntekter -25000,00 -20000,00 

3440 Norsk tipping - Grasrotandeien -9465,22 -10350,20 

3870 Tiiskudd -34313,00 0,00 

3900 Opplesninq fra LL fond 0,00 -8298,00 

3921 Mediemskontigent -13750,00 -14900,00 

3922 Aktivitetsavgift -76250,00 -59500,00 

3925 Egenandeier og foreidrebetaiing -12260,00 -8400,00 

3930 Startkontigent -4525,00 -5925,00 

3960 Bingo -88619,00 -94317,00 

3970 inntektsbringende arbeid -4383,41 -18903,03 

3980 Andre driftsinntekter -32395,00 -61 002,00 

3993 Periodisert inntekt -1 303,49 0,00 

Sum driftsinntekter -302264,12 -301595,23 

Andre driftskostnader 294189,39 283687,40 

4100 Varekostnad (kiosk/ballonger/kirer etc) 1 480,00 8184,75 

5915 Kurskostnader 0,00 4000,00 

5995 Sos. utgifter og andre personaikostnader 72551,42 78049,83 

6550 Driftsmateriaie/utstyr fri 9138,00 20489,25 

6560 Rekvisita 1 974,00 0,00 

6570 Diverse kleer 1 303,49 0,00 

6790 Andre honorarer 30000,00 16200,00 

6840 Kirer 0,00 8298,00 

6907 Datakommunikasjon 600,00 600,00 

6940 Porto 0,00 220,00 

7140 Reiser med biiag 43559,00 31 186,05 

7310 Annonser 0,00 300,00 

7312 Banketter 7300,00 5000,00 

7400 Kontingenter 0,00 15000,00 

7412 Startkontigent andre stevner 111641,80 84945,00 

7420 Gaver, fradragberettiget 1 000,00 1 666,30 

7430 Premier stevner og i0P 7062,00 8311,00 

7500 Forsikringspremier for firma 1 442,00 0,00 

7710 M0tekostnader 4678,49 1 000,00 

7770 Bankomkostninger 63,19 0,00 



Sportsklubben Falken 

Resultatregnskap - spesifisert 

2017 2016 

7790 Andre kostnader 396,00 237,22 

Sum driftskostnader 294189,39 283687,40 

Driftsresultat -8074,73 -17907,83 

Netto finans og andre poster 
Rentein ntekter -1 092,76 -1 179,91 

8050 Renteinntekter bank -1 092,76 -1 179,91 

Netto andel Trondheimsalliansen 0,00 -13335,00 

7795 Andel Trondheimsaliiansen 0,00 -13335,00 

Nedskrivning anleggsmidler 0,00 32451,00 

6050 Nedskrivning anleggsmidler 0,00 32451,00 

Resultat av netto finans og andre poster -1 092,76 17936,09 

Ordincert resultat -9167,49 28,26 

Overferinger 
Avsatt til annen egenkapital 9167,49 0,00 

8960 Avsatt til annen egenkapital 9167,49 0,00 

Overfert fra annen egenkapital 0,00 -28,26 

8961 Overferinqer fra annen egenkapital 0,00 -28,26 

Sum overferinger 9167,49 -28,26 



Sportsklubben Falken 

Balanse pr. 31.12. 

2017 2016 

EIENDELER 

Varige driftsmidler 
Tomter og bygninger 0,60 0,60 

1130 Uti egg Klubbhus 0,60 0,60 

Sum varige driftsmidler 0,60 0,60 

Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i aksjer og andeler 13335,00 13335,00 

1195 Andel i Trondheimsaliiansen 13335,00 13335,00 

Sum finansielle anleggsmidler 13335,00 13335,00 

Sum anleggsmidler 13335,60 13335,60 

Fordringer 
Andre kortsiktige fordringer 17705,05 15325,05 

1570 Andre kort. ford ringer 17705,05 15325,05 

Sum ford ringer 17705,05 15325,05 

Bankinnskudd, kontanter 0.1. 

Bankinnskudd, kontanter 0.1. 332522,89 334635,07 

1920 MelhusBanken 4230.53.84121 191 543,24 192913,60 

1930 Klubbhuskonto 140979,65 140417,98 

1950 LL Fond 0,00 1 303,49 

Sum bankinnskudd, kontanter 0.1. 332522,89 334635,07 

Sum omlepsmldler 350227,94 349960,12 

SUM EIENDELER 363563,54 363295,72 



Sportsklubben Falken 

Balanse pro 31 .12. 

2017 2016 

EGENKAPITAL OG GJELD 

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital -307216,42 -299353,72 

2050 Annen egenkapital -307216,42 -299353,72 

Sum opptjent egenkapital -307216,42 -299353,72 

Sum egenkapital -307216,42 -299353,72 

Kortsiktig gjeld 
Annen kortsiktig gjeld -56347,12 -63942,00 

2960 Palepne kostnader -51 347,12 -63942,00 

2990 Annen kortsiktig gjeld -5000,00 0,00 

Sum kortsiktig gjeld -56347,12 -63942,00 

Sum gjeld -56347,12 -63942,00 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD -363563,54 -363295,72 



Sportsklubben Falken 

Resultatregnskap 

Driftsinntekter og -kostnader Note 2017 2016 

Inntekter 302264 301 595 

Sum driftsinntekter 302264 301 595 

Andre driftskostnader 2 294189 283687 

Sum driftskostnader 294189 283687 

Driftsresultat 8075 17908 

Netto finans og andre poster 
Renteinntekter 1 093 1 180 
Netto andel Trondheimsaliiansen 0 13335 
Nedskrivning anleggsmidler 0 -32451 

Resultat av netto finans og andre poster 1093 -17936 

Ordimert resultat 9167 -28 

Overferinqer 
Avsatt til annen egenkapital 
Overfert fra annen egenkapital 

Sum overfertnqer 

9167 
o 

o 
28 

9167 -28 



Sportsklubben Falken 

Balanse pro 31.12. 

EIENDELER Note 2017 2016 

ANLEGGSMIDLER 

Varige driftsmidler 
Tomter og bygninger 1 

Sum varige driftsmidler 1 1 

Finansielle anleggsmidler 
Investeringer i aksjer og andeler 13335 13335 

Sum finansielle anleggsmidler 13335 13335 

Sum anleggsmidler 13336 13336 

OML0PSMIDLER 

Fordringer 
Andre kortsiktige fordringer 17705 15325 

Sum ford ringer 17705 15325 

Bankinnskudd, kontanter 0.1. 
Bankinnskudd, kontanter 0.1. 332523 334635 

Sum bankinnskudd, kontanter 0.1. 332523 334635 

Sum ornlepsmldler 350228 349960 

SUM EIENDELER 363564 363296 



Sportsklubben Falken 

Balanse pro 31.12. 

EGENKAPITAL OG GJELD Note 2017 2016 

EGENKAPITAL 

Opptjent egenkapital 
Annen egenkapital 3 307216 299354 

Sum opptjent egenkapital 307216 299354 

Sum egenkapital 307216 299354 

GJELD 

Kortsiktig gjeld 
Annen kortsiktig gjeld 56347 63942 

Sum kortsiktig gjeld 56347 63942 

Sum gjeld 56347 63942 

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 363564 363296 

Trondheim, 07.03.2018 
Sty ret i Sportsklubben Falken 

Kyrre Vatn 
Styreleder 

Tore Resell 
Styremedlem 

Jern Egil Andreassen 
Styremedlem 

0ystein Magnussen 
Styremedlem 

Nils Harald Brattgjerd 
Styremedlem 

Anders Ratdal 
Styremedlem 

Anne Berit Serensen 
Styremedlem 



Innkomne forslag til arsm(l)tet 12. Mars -2018 
Kurt Haugneess 

Sak 1) Samarbeid 
Sett i Iys av utviklingen der andre interessenter begynner a ta plass pa utebanen pa Leangen 
foreslas det at styret evaluerer og sonderer mulighetene for et bredere samarbeid mellom 
skevteklubbene i Trondheim. 

Hvordan kan de ulike skevternlljeene pa tvers utnytte styre- og trenerressurser pa en mer effektiv 
mate med mal om a vesentlig eke antall utevere, I tillegg ber det vurderes hvilke tiltak og 
overordnet strategi skevternlljeet ber ha ift a sikre sine interesser pa utebanen fremover i tid med 
sikternal pa at ogsa kretsens strategiplan revideres iht dette. 

Eksempel pa aktuelle samarbeidsornrader 
1 Utrede mulighet til etablering og organisering av skevternilje i modell av type 
Trondheimsalliansen eller lignende. 
2 Strategi og samarbeid pa rekruttering. Sjekke ut mulighet a fa til at samarbeid pa tvers av 
klubber for a fa til mer effektivitet mht ressurser og ekt rekruttering. 
3 Samarbeid om midlertidig lokale pa Leangen. 
For a kunne eke inntekter, svnliggjere klubben(e) og for a kunne tilby et bedre til bud generelt, bes 
styre se pa mulighet til a fa etablert en midlertidig brakke eller lignende ved banen. Denne ber 
inneholde mulighet til a drive et inntektsbringende serveringstilbud og varmestue tilsvarende som 
i Fosenhallen. Letthus eller tilsvarende akterer kan veere aktuelle lesninger, Her er et veldig enkelt 
alternativ https:j/www.finn.no/111536280 
4 Trenerfaglig forum. 
Iht kretsens strategiplan skal det veere et trenerfaglig forum. Hva er status pa dette arbeidet ? 
5 Samarbeid om rabatt i trenings avgifter ved deltagelse i flere grener. Er det mulig a fa til 
rabatterte avgifter til sekundeer klubb nar utevere deltar bade pa f.eks. hurtiglep og kortbane ? Sa 
lenge moderklubbene tar seg av pameldings avgifter og uteveren har medlemskap i begge klubber 
vii dette veere positivt til rnilje og treningstilbud pa tvers av klubbene. 

I kommende periode bes styre jobbe med mulighetene som ligger i ett bredere samarbeid mellom 
klubbene i Trondheim. 

Sak 2) 0konomi bredde og rekrutt. 
Ifb med punkt 7 pa arsrnete. Arsavgift for rekrutt og opp til 12 ar her vurderes senket for a lette 
rekruttering av lepere til klubben. Hva er reelle utgifter og forventet andel av tilskudd til denne 
gruppen ? Er det mulig i sterre grad a vise fordeling mellom topp og bredde i budsjett og 
regnskap? 

Sak 3) Utstyr til rekruttering og lagring av skCl)yter 
Det oppfordres til a sette av midler for innkjep av rimelige skevtetrikoter for utlan, salg eller leie til 
rekrutter. Klubben oppfordres ogsa a vurdere a ha et minimumslager med kleer og luer fra Trimtex 
for a kunne tilby dette til nye rekrutter. TKK har ledig lagringskapasitet for skevter i ishall og stvret 
oppfordres til a ga i dialog med TKK for a fa tilgang pa dette. (Ingen problemer med lagring da 
hallen na er utstyrt med avfuktingsanlegg. ) 



ORGANISASJONSPLAN 

FOR 

SPORTSKLUBBEN FALKEN 

Vedtatt pa arsmotct 28.03.2017 

Grunnlagsopplysninger for Sportsklubben Falken 

Navn: Sportsklubben Falken 

Stiftet: 09.02.1925 

Idrett: Hurtiglop pa skoyter 

Postadresse: Sportsklubben Falken v/leder Kyrre Vatn v/Brekkasen 40, 7224 Melhus 

E-post: Kontaktinfo via hjemmesiden www.spkl-falken.com 

Bankkonto: 4230.53.84121 

Bankforbindelse: Melhusbanken 

Intemettadresse: www.spkl-falken.com 

Org.nr: 984032951 

Mobil: 93246 685 (leder sitt mobilnummer) 

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom S0f- Trendelag idrettskrets. 
Klubben er medlem av Idrettsradet i Trondheim. 

Registrert tilknyttet Norges Skeyteforbund via Norges Idrettsforbund. 



Registrert tilknyttet S0r- Trondelag skoytekrets via Norges Skoyteforbund. 

Arsmetemaned: Mars 

Klubbens formal: 

Sportsklubben Falken formal er a drive hurtiglop pa skeyter organisert i Norges 

idrettsforbund via Norges skoyteforbund. 

Klubbens visjon: 

Sportsklubben Falken skal veere en klubb for alle- bade bredde og topp - basert pa me string 
og utvikling, glede, samarbeid og fellesskap pa isen. 

Sportsklubben Falken sin Organisasjon 

Arsmotet 

1) Arsmetet er klubbens hoyeste myndighet. 
2) Arsm0tet blir avholdt 1 gang i aret i mars maned. 
3) Protokollen fra arsmotet sendes til S0r- Trendelag skeytekrets, 
4) 
5) Innkalling til arsmotet skal skje senest 1 maned fer arsmetet avholdes. 
6) Innkallingen kunngjeres pa klubben sin hjemmeside. 
7) Arsmetet skal gjennomfores i henhold tillovens arsmateparagrafer 13, 14 og 15. 

Styrets funksjon og sammensetning 

Styret skal besta av en leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer jf. § 15 
pkt.10 i klubbens lover vedtatt pa klubben sitt arsmete 16.03.2016. 

Roller som kasserer, sportslig leder og arrangementansvarlig skal dekkes og fordeles blant 
styremedlemmene. Gjeldende styre kan imidlertid vedta annen sammensetning av styret med 
unntak av krav om en valgt leder, nestleder, kasserer og sekretrer i styret. 



Styret skal 

1) Planlegge og ivareta klubbens totale drift. 
2) Iverksette bestemmelser og vedtak fattet av arsmete eller andre overordnede 
idrettsmyndigheter. 
3) Sta for klubbens daglige ledelse og representere laget utad. 
4) Disponere klubbens inntekter og fordele disse etter vedtatt budsjett pa arsmote. 

Revisorer 

Revisor skal vurdere om arsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i sarnsvar med 
idrettens regnskap- og revisjonsbesternrnelser. 

Valgkomite 

Valgkomiteen oppnevnes av gjeldende klubbstyre. Valgkomiteen skal besta av en 
leder, 1-2 medlemmer og ett varamedlem. 

Valgkomiteen skal nominere aktuelle kandidater til styret. De nominerte skal forelegges for 
sittende styre i god tid for arsmetet. Valgkomiteen skal pa arsmotet legge fram valgkomiteens 
forslag. 

Informasjon 

Klubben inforrnerer medlemmene via klubben som hjemmeside som har adressen www.spkl 
falken.com og face book side. I tillegg inforrnerer klubben sine medlemmer via e-post eller 
SMS. 

Medlemskontingent og aktivitetsavgift 

Fastsettes pa arsmetet. 

Reklame/sponsoravtaler 

Klubbens styre har ansvar for a pleie og vedlikeholde gjeldende sponsoravtaler samt aktivt 
forsake a skaffe nye sponsorer. 

Klubbdrakt 

Klubben skal til enhver tid ha til bud om en klubbdrakt bestaende av jakkelbukse. Pa drakten 
kan en bruke klubben sin draktlogo og/eller klubben sin klubblogo. Det er gjeldende styre 
som bestemmer draktfargen. 



Valgkomlteens forslag til nytt styre 2018 

Styre: 

Leder: Asgeir Hansen (velges for 2 ar) 

Nestleder og sekreteer: Tore Resell (ikke pa valg) 

Kasserer: Jern Egil Andreassen (ikke pa valg) 

Styremedlem: (Z)ystein Magnussen (velges for 2 ar) 

Styremedlem: Anders Ratdal (ikke pa valg) 

Styremedlem: Beate Ulvan (velges for2 ar) 

Styremedlem: Kurt Haugncess (velges for 2 ar) 

Varamedlem: Inge Hildrum (ikke pa valg) 

Varamedlem: Nils Harald Brattgjerd (velges for 2 ar) 

Andre verv 

Valgkomlte: 

Leder: Are Strickert (velges for 2 ar) 

Medlem: Ole J. Langli (velges for 2 ar) 

Varamedlem: Brit Vatn (1 ar) 

Revisor: Ketil Jessund (velges for ett ar) 


