
Velkommen til  

 Årsmøte i Sportsklubben Falken 2021 

Onsdag 26 mai 2021 

Trondheim



Program for kvelden: 

18.00 Oppmøte registrering, utdeling av saksdokumenter. 

18.45 Årsmøte begynner. 

21.00 Avslutning 

Saksliste årsmøte: 

1. Godkjenning av stemmeberettigede.
2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og dagsorden.
3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle årsmelding(er).
5. Behandle regnskap (ferdig revidert).
6. Behandle innkommende forslag.
7. Vedta klubbens budsjett.
8. Behandle klubbens organisasjonsplan.
9. Valg.

Sak 1. Godkjenne stemmeberettige. 

• Styrets forslag til vedtak: Godkjenne ____ representanter med stemmerett.

Sak 2. Godkjenning av innkallingen, saksliste og dagsorden. 

• Styrets forslag til vedtak: Innkalling til årsmøte godkjennes.

Sak 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

• Styrets forslag til vedtak: Dirigent:

Sekretær:

Repr. for underskriving av protokoll:

Sak 4. Behandle årsmelding(er). 

• Saksfremlegg: Se vedlegg 4a, 4b, 4c, 4d, 4e, 4f, 4g og 4h.
• Styrets forslag til vedtak: Fremlagte årsmelding fra styret for 2020-2021 godkjennes.

Sak 5. Behandle regnskap (ferdig revidert). 

• Saksfremlegg: Se vedlegg 5
• Styrets forslag til vedtak: Fremlagt regnskap godkjennes.

Overskudd på kr. 66.064 disponeres slik:
4.995 belastes Torgeirfondet 
71.069 overføres til annen egenkapital. 



Sak 6. Behandle innkommende forslag. 

• Styrets forslag til vedtak:

Sak 7. Vedta klubbens budsjett for 2021 

• Saksfremlegg: Se vedlegg 7.
• Styrets forslag til vedtak: Framlagt forslag til budsjett vedtas.

Sak 8. Behandle klubbens organisasjonsplan. 

• Saksfremlegg: Se vedlegg 8.
• Styrets forslag til vedtak: Framlagt forslag til organisasjonsplan vedtas som et veiledende og

levende dokument for organisering av styret i Falken.

Sak 9. Valg. 

• Saksfremlegg: Styret består i dag av følgende personer: se vedlegg 4a og 9.
• Valgkomiteens og styrets forslag til vedtak: Framlagt forslag vedtas.



ÅRSBERETNING FOR STYRET I SPORTSKLUBBEN FALKEN 
2020-2021 

 

Styret har i sesongen 2020/2021 bestått av: 

Leder:      Asgeir Hansen 

Nestleder og sekretær:    Per Egil Samdahl 

Kasserer:      Jørn Egil Andreassen 

Sportsjef:      Øystein Magnussen 

Styremedlem:     Are Strickert 

Styremedlem:     Beate Ulvan  

Styremedlem:                                     Ole Jonny Langli 

Varamedlem:                          Nils Harald Brattgjerd 

Varamedlem:                  Olga Ulvan Resell 

 

Sportsklubben Falken har per 31.12.2020 registrert 128 medlemmer, som er en liten nedgang fra 
fjorårets tall rapportert ved idrettsregistreringen. 

Styret har inneværende sesong gjennomført 8 styremøter: 

• 24. juni 2020 
• 24. august 2020 
• 19. oktober 2020 
• 7. desember 2020 
• 6. januar 2021 
• 17. februar 2021 
• 17. mars 2021 
• 5. mai 2021 

 

I tillegg har styret kommunisert mye på mail/messenger, samt hatt samtaler i forbindelse med 
treninger/stevne. Noen styremøter har blitt gjennomført digitalt, men det er på sin plass med en stor 
takk til DNB Solsiden og Reitan Eiendom for lån av møterom. 

Saker som har vært behandlet har i all hovedsak vært relatert til sportslig opplegg, økonomi og 
arrangementer. 

Sesongen 2020/2021 har i stor grad blitt påvirket av covid-19 pandemien med mange avlysninger av 
nasjonale og internasjonale stevner. De lokale stevnene har vært tilpasset de stadig skiftende 
smitteverntiltak som har vært gjeldende lokalt i Trondheim og nasjonalt. 
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På tross av dette har det blitt arrangert 12 regionale stevner på Leangen denne sesongen, en stor takk 
rettes til alle som gjorde dette mulig.  

Etter litt utsettelser i forhold til planlagt oppstart fikk vi is på Leangen 12. november 2020. I likhet 
med forrige sesong har det til tider vært dårlige is forhold på Leangen, spesielt på ettervinteren. 
Ugunstige værforhold er en sak, men kjøleanlegget på Leangen er underdimensjonert for den store 
isflaten på anlegget, så jobben for hall bør intensiveres.  

Før vi fikk isen på Leangen hadde våre løpere fra oktober fått istrening i Fosenhallen samt litt besøk i 
Arena Nordvest i Kristiansund. 

Sportslig:  

Klubben har hatt løpere som har markert seg høyt på resultatlisten i de få løpene som har blitt 
arrangert denne sesongen. Som nemt tidligere ble de fleste nasjonale og internasjonale avlyst denne 
sesongen. Oktober gikk noenlunde som planlagt med Hamar Open, Norges Cup 1 i Stavanger og NM 
Enkeltdistanser 2020 på Hamar (utsatt fra midten av mars). Etter dette ble det kun NM junior sprint 
(Leangen) og NM senior (Hamar) som ble arrangert av nasjonale stevner. Flere NC-stevner ble gjort 
om til elitestevner, dels bare med mulighet for deltakelse fra regionale løpere. 

Internasjonalt klarte ISU etter press fra Nederland å arrangere 2 World Cup, EM sprint/allround og 
VM enkeltdistanser over en 5 ukers periode. Våre løpere har deltatt både i VM enkeltdistanser, World 
Cup, EM. Det vises i sin helhet til vedlagte sportslige beretningene fra trenerne. 

På Leangen har trenere og løpere samarbeidet på tvers av klubbene også denne sesongen, dette for å 
skape et bedre miljø og hindre frafall. Våre erfaringer med dette er fortsatt positive. 

Styret vil takke trenere og støttespillere som bidrar til ett godt miljø og for å holde motivasjonen oppe 
for løperne i Falken. 

Rekruttering:  

Klubben har grunnet smitterisikoen valgt å ikke arrangert skøyteskole denne sesongen, men har planer 
om skøyteskole kommende sesong. Et mulig samarbeid med TSK vurderes.  

Arrangement:  

Falken har hatt lange og gode tradisjoner på å arrangere stevner. Klubben har stått som arrangør av 2 
egne stevner denne sesongen, samt flere samarbeidsstevner. Sesongens første stevne var 21. november 
2020. Hjallis Æresløp 2020 ble på grunn av pandemien flyttet, og stevnet ble avviklet 28. november. 
Vi fikk også avviklet Hjallis Æresløp 2021 den 13. mars. Trondheimsalliansen arrangerte NM junior 
sprint på Leangen 27-28 februar (etter flere datoflyttinger p.g.a. korona), en stor takk til Nils Harald 
Brattgjerd, Jørn Egil Andreassen samt alle funksjonærer som har gjort dette mulig. 

Inntekt:  

Når det gjelder inntektsbringende aktiviteter har vi hatt inntekter fra bla. ulike tilskudd, Idrettsbingo, 
og fra Grasrotandelen. Klubben har stilt med kake på idrettsbingo kveld, samt bidra til å markedsføre 
Idrettsbingoen, da bidragene derfra er viktig for vår økonomi. I tillegg har vi hatt noe kaffe/kakesalg 
ifm. med våre arrangement, medlemskontingent, aktivitetsavgift, egenandeler mv. Klubben har også 
fått bidrag fra noen sponsorer i forbindelse med profilering på våre klubbdrakter. I både 2019 og 2020 
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har klubben mottatt betydelige pengegaver fra flere, og det er det stor takknemlighet for! For øvrig 
viser styret til det framlagte regnskap for 2020. 

Ny klubbkolleksjon:  

Klubben inngikk et samarbeid med Forte om nye klubbdrakter og treningstøy. Dette bygger 
klubbfølelse og identitet, samt profilerer våre sponsorer. Klubbkolleksjonen har blitt godt mottatt, og 
det er god tilbakemelding på kvaliteten på klærne. Det er viktig at trenere/løpere bruker 
klubbkolleksjonen slik at klubben og sponsorene blir profilert. Vi ser for oss en rutine med 2 
bestillinger i året også i kommende sesong. En bestilling tidlig på høsten (for vintertøy) samt en etter 
påske (hvor vi kan bestille klær egnet for trening i sommerhalvåret). 

Medlemsmøter:  

På grunn av pandemien har det ikke blitt arrangert medlemsmøter denne sesongen. 

Media:  

Klubben sin hjemmeside (www.spkl-falken.com) og Facebooksiden har vært vedlikeholdt av ny web 
redaktør Per Egil Samdahl. Trenere og styremedlemmer bidrar også jevnlig med innhold til sidene.                                                                                                                                        
Styret takker alle løpere, foreldre/foresatte, funksjonærer/frivillige og samarbeidspartnere for en fin 
sesong. I tillegg takker styret alle trenere for super innsats for våre løpere i år! 

Representasjonsoppgaver: 

Per Egil Samdahl, Ole Jonny Langli, Bjørn Magnussen og Øystein Magnussen deltok på Sør 
Trøndelag Skøyteting. 

Øystein Magnussen og Asgeir Hansen deltok på NSF sitt digitale ledermøte i juni 2020. 

Beate Ulvang og Asgeir Hansen deltok på Idrettsrådets årsmøte. 

Lars Brechan er leder og hurtigløpsansvarlig i Sør-Trøndelag skøytekrets, Jørn Egil Andreassen er 
styremedlem.  

Nils Harald Brattgjerd og Jørn Egil Andreassen deltar i skøytekretsens arbeidsutvalg for fremtidig hall 
/ tak over Leangen Kunstisbane.  

Are Strickert og Lars Brechan sitter i kretsens autorisasjonsråd. 

Are Strickert er internasjonal overdommer nivå 2 og nasjonal starter nivå 3. 

Æresmedlem Trond Ratdal er internasjonal starter nivå 2. 

Lars Brechan er nasjonal overdommer og starter nivå 3. 

Trond Brechan er nasjonal starter nivå 3. 

Per Hansen er nasjonal overdommer nivå 3. 
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Trondheim, den 18. mai 2021 

 

Asgeir Hansen  Per Egil Samdahl             Jørn Egil Andreassen 

    leder   nestleder og sekretær    kasserer 

 

Øystein Magnussen Are Strickert Beate Ulvan  Ole Jonny Langli 

  sportslig leder   styremedlem  styremedlem  styremedlem 
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Sportsklubben Falken - Årsberetning for sesongen 2020/2021  

Årsberetning 10 – 12.år 
 

Yngre-gruppa 

Deltakere som har vært på treningene de torsdagene jeg har vært der er Magnus Rian Myrli, 

Håkon Stene, Herman Haugen, Herman Hokseggen Klepp, Erlend Strand Osen, Einar 

Johanson , Gerhard Kristoffersen og Olav Erik Sæther. Har sett at det har vært litt mindre 

deltakere på torsdagstreningene sammenlignet med tirsdagstreningene, da jeg har hørt fra en 

del at det krasjer med andre idrettsaktiviteter.  

Treningene på torsdager har bestått av mye teknikk og øvelser på isen. Noen eksempler er 

øvelser der man står i skøytestilling, balanseøvelser på en fot og svingøvelser. 200-metere har 

også vært noe deltakeren har gått en del og øving på start. 

Det er ganske stor variasjon i nivået på deltakerne som har deltatt på treningene så hadde vært 

lettere og bedre for mange av utøverne om de ble delt i flere grupper ut ifra nivå, men det er 

vel noe koronaen har satt en stopper for siden vi da hadde måttet blande mellom klubbene 

som kanskje endres til neste sesong. 

 

Junior-gruppa 

Gruppa besto av Sebastian, William, Amund, Marie og Matheo, som trente sammen med 

resten av junior-gruppa, siden de synes det var greit og bedre å gå sammen med disse for å få 

noen å «henge seg på». De fulgte det samme programmet som resten av gruppa, men gjorde 

litt justeringer om det var noen økter som var for harde, men det var ikke ofte det var 

nødvendig. 

Øktene bestod av mye sprint og start trening, så kanskje blande inn litt mer distanse-trening 

og flere runder etter hvert neste sesong. Siden det etter hvert blir lengre distanser og 

forhåpentligvis flere løp neste sesong. 

På treningene har det blitt fokusert på diverse ting som for eksempel skøytestilling der vi har 

jobbet med å sitte så lavt som mulig og passe på at overkroppen også kommer lavt nok, 

skyvet på langsidene og i tillegg sving for å få «hofta inn» i svingen. 
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Sportsklubben Falken - Årsberetning for sesongen 
2020/2021  
 
Årsberetning junior C / B  
 
Sesongen -20/-21har vært en utmerket sesong med fin fremgang og gode 
resultater for hele gruppen. Coronapandemien har dessverre hindret oss 
fra å reise utenbys. Både Odalsskøyta, Hamarlekene, Sandefjordløpet, LM i 
Stavanger og rekordløpet i Stavanger ble alle avlyst.  
Vi har imidlertid fått lagt ned godt med trening, og gjennomført mange løp 
på Leangen. Til tross for en lang kuldeperiode i vinter og perioder hvor vi 
ikke har fått bruke garderobene, har vi vært glade for å få trent ute nesten 
uten restriksjoner i denne vanskelige tiden. 
 
Trener ressurser : 
 

1. Michael Ulvan 
2. Marte Vatn ( bidratt stort sett på torsdagstreningene ) 
3. Amalie Ulseth ( hatt et ekstra øye på de yngste i gruppa ) 
4. Astrid Vårvik ( bidratt da Emilie Jagtøyen har trent i gruppa ) 
5. Audun Vårvik ( fulgt opp de yngste jentene, bla Vilja ) 

 
Barmarkstrening :  
 
Denne startet opp rett over påske etter en liten pause fra skøytesesongen. 
Alle løpere har hatt andre aktiviteter på sommer som friidrett, fotball og 
håndball. Vi har uansett kjørt et tilbud med fellestreninger :  

- Tirsdager : Øya / Dalgård – løpetrening. 
- Torsdag : Leangen – lavarbeidstrening / Ringvebukta – intervall. 
- Lørdag / søndag : trappeløp / spenst. 

 
 
Sommeris på Hamar i august : 
 
I vår gruppe deltok følgende løpere : Martin, Nicolai U, Guro, Lina, Aline, 
Nicolai S, William, og Emilie. Denne gangen hadde vi et felles 
treningsopplegg med Bjugn skøyteklubb, noe som fungerte veldig fint. 
 
Høstferiesamling i Bjugn i oktober :  
 
I vår gruppe deltok følgende løpere : Lina, Guro, Aline, Nicolai U, Nicolai S 
og Martin. Dette var en fín uke fullpakket med trening på is. 
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Istrening :  
 
Gruppen har bestått av følgende løpere, med ansvarlige trenere i parentes :  

- Amund Haugnæss  - C1 – Falken ( Amalie ) 
- Matheo Kahn – C1 – Falken ( Amalie ) 
- Sebastian Lackner  - C1 – TSK ( Amalie ) 
- William Vorvik  - C1 – TSK ( Amalie ) 
- Iver Olsen - C2 – TSK  ( Marte / Michael ) 
- Iver Løvik – B1 – TSK ( Marte / Michael ) 
- William Vårvik – B1 – TSK ( Marte / Michael ) 
- Nikolai Sæther – C2 – TSK ( Marte / Michael ) 
- Aline Dyrset – C2 – TSK ( Marte / Michael ) 
- Guro Samdahl Melhuus – C2 – Falken ( Marte / Michael ) 
- Lina Ulvan Resell – C2 – Falken ( Marte / Michael ) 
- Vilja Stendal – C1 – Falken ( Audun ) 
- Martin G Langli B1 – Falken ( Marte / Michael ) 
- Nicolai Ulvan – C2 – Falken ( Marte / Michael / Torgeir ) 
- Emilie Jagtøyen – LIL ( Astrid ) 

 
 
Gruppa har også denne vinteren tilpasset sitt opplegg etter 
treningsprogram fra Torgeir Magnussen. Vi har kjørt oppvarmingsdrill fra 
kl 17.30, og vært på is fra 18.30 – 20.00. Marte Vatn har hatt hovedansvarte 
på torsdager med undertegnede som assistent. Tirsdagene har jeg hatt 
ansvaret. Både Amalie, Audun og Astrid har bidratt med gode innspill 
gjennom sesongen. Jeg opplever at samarbeidet over klubbgrensene har 
fungert meget godt på is. Undertegnede har et sterkt ønske om at dette kan 
fortsette også til neste sesong.  
 
 
Løp 
 
Det har vært arrangert skøyteløp nesten hver helg gjennom vinteren, med 
brukbar deltagelse. Pga. coronapandemien har vi som sagt ikke fått delta på 
noen innendørsstevner. Til tross for dette virker løperne motivert til å satse 
videre. Neste sesong vil vel av den grunn gi et ras av nye personlige 
rekorder  
Flere av løperne våre var så heldige at de fikk stille i prøvepar på vårt eget 
NM for juniorer på Leangen.  
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Oppsummering 
 
Dette er vel den eneste sesongen vi ikke har savnet tak over Leangen. Til 
tross for coronaens herjinger har vi nærmest uforstyrret kunne trene i fred 
uten de store begrensninger i gruppa. I tillegg har vi vært velsignet med en 
god vinter med lite nedbør. Var vel litt i kaldeste laget i januar når vi 
samtidig ikke fikk bruke garderobene, men treningen ble i hvertfall 
gjennomført. Vedrørende iskvaliteten så har denne variert mye. Det skal  
lite ekstrainnsats til fra banemannskapet for at isen kan bli mye bedre (, 
men hvordan kommunisere dette uten at noen blir fornærmet… ). 
Sesongen ble noe brått avsluttet da det siste Bjugnløpet ble avlyst pga. 
coronasituasjonen. Flere av løperne i gruppa fikk imidlertid avsluttet med 
sosialt samvær og mat på Egon i tårnet.  
Vi tar nå en velfortjent hvilepause til over påske, før vi pånytt starter 
grunnarbeidet mot nye mål til neste skøytesesong.  
 
 
Michael Ulvan 
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Sportsklubben Falken - Årsberetning for sesongen 2020/2021  
– eldres gruppe (f.o.m Jr. B t.o.m Senior)  
– ansvarlig: Torgeir Magnussen og Jørn Egil Andreassen 
 
Gruppesammensetning og «korona-sesongen» i grove trekk 
 
Treningsgruppen har denne sesongen bestått av følgende Falken-løpere: 
 
Navn Klasse Kommentar 
Martin Solberg Andreassen Junior B2  
Cristian Landrø Magnussen Junior B2  
Siver Brattgjerd Junior A2  
Ole Magnus S. Andreassen Junior A2 Deltatt på noen treninger / løp i høst 
Anders Geving Langli Junior A2  
Erik Resell Neo-senior Team Sprint *) 
Ane By Farstad Neo-senior Hovedansvar NSF/ Rune Farstad *) 
Odin By Farstad Neo-Senior Hovedansvar NSF/ Rune Farstad *) 
Bjørn Magnussen jr. Neo-Senior Hovedansvar NSF/ Ø. Magnussen *) 
*) det vises til separate beretninger for disse løperne. 
 
Også denne sesongen har gruppen vår tidvis blitt utvidet med løpere fra andre 
klubber/grupper. I år har Erik Resell og Ane By Farstad deltatt på noen av våre treninger, 
spesielt rundt juleferien. Det samme gjelder TSKs Sigurd Holbø Dyrset, som startet på Wang 
Hamar denne høsten. På noen økter denne sesongen har Nicolai Ulvan hospitert i vår 
treningsgruppe, og på mange økter har vi hatt god drahjelp av Roy Mulder og Ketil Aalberg.  
 
Gjennom sommeren har treningsarbeidet også denne sesongen vært barmarksaktivitet i 
Granåsen og på kunstgresset på Leangen, styrketrening, friidrett på Øya/Dalgård samt en del 
egentrening på sykkel. En del korte løpeøkter har også blitt gjennomført som egentrening. 
Grunnet koronapandemien har det ikke blitt arrangert bakkeløpskonkurranser denne 
sommeren. 
 
I august var gruppa på sommeris i Vikingskipet, og flere deltok i Sommerløpet som ble 
arrangert siste helg i isperioden. Cristian, Martin og Siver var på Hamar omtrent under hele 
sommeris-perioden, men også Anders og Ole Magnus (og øvrige av klubbens løpere) fikk seg 
gode økter i «skipet» i denne perioden.  
 
Vanligvis legger mange av oss høstferien til Inzell i Bayern for gode isøkter kombinert med 
en fin høstferie. Dette ble det naturlig nok ikke noe av i år, med de pålagte reiserestriksjoner 
og den smitterisiko det ville innebære å dra utenlands. 
 
I stedet ble store deler av høstferien for denne gjengen lagt til Bjugn, med stort sett to økter på 
is hver dag for Cristian, Martin og Siver. Anders deltok i oppstarten, men ble dessverre syk og 
dro hjem. Ole Magnus var også noen økter på isen i Fosenhallen. Under denne 
treningsperioden hadde vi godt gjensidig utbytte av å ha med oss Simon og Aron Aannø på 
øktene. Et lite testløp ble også avviklet i godt samarbeid med BØSK, Harstad og Tromsø 
Skøyteklubb siste helga i vårt trønderske høstferieopplegg. 
 
Også i år ble det litt forsinket oppstart av istrening på Leangen, vi var i gang fra medio 
november. Det ble derfor noen ekstra turer til Bjugn for løperne og trenerne, samt en 
enkelthelg i Kristiansund på Martin og Cristian.  
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Hjemme i Trondheim har vår treningsuke også i år stort sett vært slik: 
 
Mandager – Styrketrening (egentrening i treningssentre nær hjemmene) 
Tirsdager – Isøkt på Leangen 
Onsdager – Isøkt på Leangen – primært teknikktrening og starter (felles istid med hockey) 
Torsdager – Isøkt på Leangen Kunstisbane 
Fredager – Hviledag eller styrketrening/isøkt eller reisedag med race-prep-økt på is 
Lørdager – Istrening eller stevne 
Søndager – Istrening eller reisestevne 
 
Grunnet pandemien har vi droppet friidrettsøkter i vintersesongen, kun noen få økter ble 
avviklet i Ranheimshallen i høst. I tillegg ble vi av smittevernhensyn avskåret fra å benytte 
friidrettsdekket i Leangen Arena.  
 
Gjennomgående har vi fått avviklet treninger i tråd med våre planer. En kort periode var 
garderobeanlegget på Leangen stengt, slik at løperne måtte skifte ute. Resten av sesongen har 
vi kunnet benytte garderobene, men da under strenge vaske-regler samt registrering av 
deltakerne på treninger. Enkelte dager har løperne avviklet to økter, enten i kombinasjon med 
skoleopplegg med egentrening, egentreningsøkter på morgenen (løp/spenst mv) eller økter 
sammen med noen av seniorløperne. «Mengdemessig» har vi denne sesongen opprettholdt det 
nivået vi etablerte i fjor. 
 
Enkel oppsummering av sesongen individuelt, samt deltakelse på større 
samlinger og nasjonale løp gjennom sesongen 
 
 
Kort oppsummert ble korona-sesongen ganske amputert på nasjonalt nivå. Etter Sommerløpet 
ble NC 1 i Stavanger avviklet som oppsatt. Deretter ble det utsatte Asker-NM fra våren 2020 
gjennomført innendørs på Hamar. Så startet avlysningene… av Norgescup-stevner, 
Odalsskøyta, Hamarlekene, Vikingløpet, Viking Race, Landskamper, Landsmesterskap, 
Sandefjordløpet samt NM allround for junior. Noen av de oppsatte NC’er ble avviklet som 
elitestevner, med aksept for regional deltakelse ut over de løperne som var innenfor 
elitekravet. Vi deltok ikke på noen slike stevner, men fokuserte heller vår trening inn mot å 
toppe Junior NM på hjemmebane, samt Senior NM. I tillegg fikk vi i samarbeid med 
Leinstrand og TSK avviklet mange lokale stevner på Leangen, slik at løpstreningen vår har 
vært på toppnivå i Norge i dette spesielle året. 
 
Vi trenerne må berømme våre løpere, som har klart å opprettholde god motivasjon og trene 
godt selv med masse uklarhet omkring hvilke stevner og mål vi siktet mot. For eksempel ble 
vårt junior-NM på Leangen til slutt avviklet på det fjerde datoalternativet! Ikke så lett å toppe 
form når man ikke vet når stevnet skal gå av stabelen. 
 
Stevne Deltakere Kommentarer 
Sommerløpet 
(8. aug) 

Martin S. Andreassen 
Cristian Landrø Magnussen 
Siver Brattgjerd 
 

Odin By Farstad (3000m)  
Guro Samdahl Melhuus (500 
og 1000m) 

Testløp Bjugn (10. okt) Martin S. Andreassen 
Cristian Landrø Magnussen 
Siver Brattgjerd 
 

Wilmer og Matheo Kahn 
samt Marie Haugnæss deltok 
også. 
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NC 1 – Stavanger (24-25. 
okt) 

Cristian Landrø Magnussen 
Ole Magnus S. Andreassen 
Anders Geving Langli 
Siver Brattgjerd 

Ane By Farstad, Erik Resell, 
Odin By Farstad og Bjørn 
Magnussen deltok også 
 

NM 2020 (utsatt fra mars) – 
Hamar – 30. okt / 1. nov 
 

Cristian Landrø Magnussen 
Martin Solberg Andreassen 
Siver Brattgjerd 
Anders Geving Langli 

Arrangør Asker SK – Ole 
Magnus var også kvalifisert, 
men takket nei til plassen. 
Erik, Ane, Odin og Bjørn 
deltok også. 

NC 6 Hamar (2.-3. jan) Cristian Landrø Magnussen 
Siver Brattgjerd 
 

*) 

NM Sprint jr. på Leangen 
(27.-28. februar) 

Anders Langli 
Siver Brattgjerd 
Cristian Landrø Magnussen 
Martin Solberg Andreassen 

Uttakskriteriene ble hevet til 
elitenivå, som gjorde at Guro 
Samdahl Melhuus ikke fikk 
delta (0,22 poeng bak 
kravet).  

NM Sprint Senior - Hamar 
(5.-7. mars) 

Anders Langli 
Siver Brattgjerd 
Cristian Landrø Magnussen 
Martin Solberg Andreassen 

Erik Resell, Ane By Farstad, 
Bjørn Magnussen og Odin 
By Farstad deltok også. 
 

 
*) Etter en utsettelse ble denne NC satt opp med elitekrav for deltakelse. Erik Resell var også 
kvalifisert, i tillegg til landslagsløperne. Stevnet ble så avlyst dagen før, og så ble det avviklet 
et uttaksløp for landslagsløperne samt et regionalt løp. Sterkt kritikkverdig, og denne 
kritikken ble fremført til NSF og arrangører i etterkant.  
 
Kort oppsummering i kronologisk aldersmessig rekkefølge for våre aktive 
løpere (tabell med personlige rekorder for alle følger etter avsnittet) 
 
Erik Ulvan Resell – Neo-senior  
Det vises til separat oppsummering utarbeidet av Erik selv. 
 
Anders Geving Langli – jr A2 
Anders har hatt godt treningsoppmøte i år og gjennomført egentreningen i tråd med det 
oppsatte programmet. Han mistet mye istrening da han ble syk i høstferien, og slet lenge med 
stølhet, tunge bein og frustrasjon over situasjonen. Kneproblemene fra fjorårssesongen preget 
også denne vinteren for Anders sin del. 
 
Han fikk heldigvis noen gode opplevelser i løp på slutten av sesongen, og gikk 500-persen sin 
ned fra 37,92 til 37,51 under NM på Hamar for en måned siden. Et par gode 1000 og 1500m-
løp på Leangen samt to godkjente 500m under Junior NM gjør at Anders er motivert for å 
trene videre i barmarkssesongen. Til høsten er hans plan å gjennomføre militærtjeneste på 
Ørlandet, og det er ikke lange turen derfra til Fosenhallen… 
 
Ole Magnus Solberg Andreassen - jr A2 
Ole Magnus signaliserte i fjorårets evaluering at motivasjonen for skøyter var liten. Han ville 
prioritere skole samt oppfølgning av sin kjæreste gjennom hennes sykdoms- og 
behandlingsløp. Han deltok likevel på en del barmarkstrening, trente jevnt på treningssenter, 
løp noen turer og ble med på noen av øktene under Sommerisen på Hamar og høstferien i 
Bjugn. Han har også gått et og annet løp, og presterte blant annet 38,88 under NC 1 i 
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Stavanger i oktober. Nå som videregående skole går mot slutten høres det ut som det er mer 
muligheter til å trene litt skøyter igjen, for han har lovet sin Emma at hun skal få se han gå 
skøyteløp. Da må det trenes litt… 
 
Siver Brattgjerd - jr A2 
Dette ble Sivers sesong – og nå også som en habil sammenlagtsprinter! Han har gjennom året 
forlenget antall meter han klarer å «stå» sprintdistansene, og under senior-NM på Hamar blir 
han nr. 6 sammenlagt. I tillegg får han to tredjeplasser på 500m under junior-NM på Leangen, 
og også her en 6. plass i sammendraget. Både løper og stevneleder / pappa Nils Harald var 
sprekkeferdig av stolthet da. Siver er supermotivert, og tar nå fatt på sin første sesong som 
seniorløper. Han fikk også en banerekord på Leangen på 100m i junior-klassen, og er nr 2 i 
verden på 300m (og nr. 9 på 100m). Med ny 500-pers rett over 37 og 1.17,38 på 1000m er 
nivået bra! Bare å stå på videre!! 
 
Cristian Landrø Magnussen - jr B2 
Cristian hadde (som Martin) sterke ambisjoner ift. kvalifisering til Viking Race i Nederland, 
og trente godt mot dette gjennom sommeren og høsten. Dette innebar fokus mot 
mellomdistansene 1500 og 3000m, i tillegg til å levere godt på sprintdistansene 500 og 
1000m. Cristian åpnet sesongen med Sommerløpet, og på Testløpet i Bjugn perset han på 
500m (38,50). Han hentet også hjem to personlige rekorder under Norgescupen i Stavanger 
(37,85/37,83) og perset på 1000m (1.16,18) under det utsatte NM 2020 i Vikingskipet. 
Cristian har gått masse lokale løp på Leangen i denne spesielle sesongen, og har der levert 
solide prestasjoner. Han leverer jevnt over raskeste max-runder og trekker mye av lasset på 
treningene. Vi vet at han med full klaff kan levere enda bedre enn det han har oppnådd i 
protokollene. Junior-NM ble litt under forventet for Cristian; med hjemmebane, masse lokale 
publikummere, litt «nerver» og en del sykdom den siste tida før stevnet ble det litt stang ut for 
Cristian. Heldigvis ble det litt mer klaff under senior-NM på Hamar, der han perset på både 
500m og 1000m. Spesielt 1000m var imponerende ut fra situasjonen; der han etter en streng 
disk på første 500m går ut og får frustrasjonen og energien godt ned i isen på 1000m! Bare å 
fortsette treningsjobben, så kommer det enda bedre resultater! Cristians innsats og talent ble 
også bekreftet i vår; NSF kunngjorde nylig at han var tatt opp i deres Talent 2026-gruppe. 
 
Martin Solberg Andreassen - jr B2 
Martin har også i år hatt en meget god sesong. Årets store mål før sesongstart var å kvalifisere 
seg til Viking Race, men når både Vikingløpet i Tønsberg og selve storstevnet i Nederland ble 
avlyst, var det bare å justere målbildet. Retningen ble å fokusere mer mot sprint, og målet å 
prestere godt under Junior-NM på Leangen samt under senior-NM. Systematisk og 
samvittighetsfull trening har gitt resultater, og når det etter hvert ble tilført litt jerntilskudd så 
kom prestasjonene skikkelig på slutten av sesongen. Generelt gode løp ble levert under junior-
NM, og under Senior-NM ble det full klaff! Nå er persen under 38 på 500m innendørs, 1000-
persen er på 1.17,28 og sammenlagt ble det 10. plass i senior-NM på Martin. Han har bestilt 
formstøpte skøyter, er godt motivert for å «trøkke til» ytterligere, og er klar for trening mot en 
ny sesong! 
 
Planer fremover – kommende sesong og barmark 
Vi ruller i gang barmarks-treningene fra 6. april, etter en god tre ukers påskepause. Det blir 
nok primært lokal aktivitet på oss, men vi må finne oss et godt alternativ til Granåsen (som 
stenges for rehabilitering). I tillegg blir det vel usikkert om det blir istrening i utlandet denne 
sommeren, som vi drømte om. Kanskje et utsatt LM under årets Sommeris på Hamar kan 
være et første mål å ha for øye for spesielt Martin og Cristian? 
 
Skøytehilsen fra Torgeir Magnussen og Jørn Egil Andreassen 
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Resultater/bestenoteringer sesongen 2020/2021 (tre siste sesonger i 
parentes, kursiv er utendørs-tider i årets sesong) 
 
Navn 100m 500 m 1000m 1500m 3000m 
Martin Solberg Andreassen 10,74 

(10,67) 
(11,62) 
(11,80) 

37,92 
(39,24) 
(40,66)  
(42,29) 

1.17,28 
(1.19,66) 
(1.21,00) 
(1.28,69) 

2.09,26 
(2.04,99) 
(2.09,04) 
(2.15,55) 

4.44,78 
(4.36,14) 
(5.00,69) 
(5.08,08) 

Cristian Landrø Magnussen - 
(10,99) 
(11,79) 
(12,11) 

37,54 
(38,52) 
(40,24) 
(43,10) 

1.15,91 
(1.16,59) 
(1.19,55) 
(1.26,95) 

2.01,36 
(1.59,98) 
(2.03,29) 
(2.16,39) 

4.30,94 
(4.16,10) 
(4.30,88) 
(4.42,56) 

Ole Magnus S. Andreassen - 
(10,59) 

- 
(10,99) 

38,88 
(38,34) 
(38,69) 
(40,82) 

- 
(1.18,53) 
(1.17,86) 
(1.26,61) 

- 
(2.02,41) 
(2.03,12) 
(2.13,15) 

- 
(4.24,78) 
(4.29,02) 
(4.44,44) 

Anders Geving Langli 11,00 
(10,61) 

- 
(11,10) 

37,51 
(37,92) 
(38,47) 
(40,57) 

1.18,48 
(1.17,31) 
(1.17,56) 
(1.24,28) 

2.09,11 
(2.02,10) 
(2.00,60) 
(2.10,30) 

4.34,55 
(4.22,32) 
(4.22,01) 
(4.41,33) 

Siver Brattgjerd 10,32 
(10,78) 

37,09 
(38,55) 

1.17,38 
(1.24,09) 

- 
- 

- 
- 

Erik Ulvan Resell  
- 
- 
- 

36,36 
(36,46) 
(36,38) 
(37,65) 

1.12,48 
(1.11,43) 
(1.11,44) 
(1.16,05) 

 
(1.52,68) 
(1.53,03) 
(1.56,64) 

 
- 

(4.09,02) 
(4.17,04) 
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Årsberetning for veterangruppa, sesongen 2020-2021. 

Rekruttering: 

Veterangruppa har tidligere sesonger sliti med rekrutteringa, men i år har det løsna: 

Roy Mulder, M30, har oppnådd disse tidene på Leangen: 42.23, 1.24.24, og 2.12.77. 

Gabriel Olthof, er 28 år og blir veteran om to år! 

Jørn Egil Andreassen, M45, har gått 500m på 46.39 denne sesongen og satt ny personlig 
rekord på 1000m med 1.34.89. 

Trine Landsem, L50, har gått alle distanser fra 300m til 10000m og persa på 300m med 36.53, 
på 500m med 55.36, ei tid som er den 5. beste i klassen i verden i år. 

Jan Egil Storholt, M70, er sjølsagt den største nyheten når det gjelder veteranrekrutteringa i 
Spkl. Falken. Jan Egil har skaffa seg state-of-the art klappskøyter, trener målbevisst og 
regelmessig  på is og har fortsatt en finslepen teknikk. Vi forventer snarlig comeback i NM og 
VM etter ei konkrransepause på 43 år. 

Arne Kjell Foldvik, M85, har gått alle distanser fra 500m til 10000m på langt dårligere tider 
enn i fjor, og har hatt en tung sesong på grunn av en trøblete hjerteklaff, som heldigvis 
spesialistene på St. Olavs har fatta interesse for og nå ser om det går an å rette på. Det 
internasjonale veteranskøyteforbundet, IMSSC, godkjente tidene han i fjor oppnådde som 
verdensrekorder i M85; fire sammenlagtrekorder og seks enkeltdistanserekorder. 

Konkurranser: 

Covid19 førte til at NM for veteraner Stavanger, VM sprint i Berlin og VM allround i 
Kolomna dessverre blei avlyst. 

Noen av oss har deltatt i Undergrunnsskeisemeisterskapen i Bjugn tidlig i sesongen, deltatt i 
krets- og andre løp på Leangen og i bedriftskøyteløpa på mandagskveldene som gir oss nyttig 
og uhøytidelig løps- og konkurransetrening. 

Trening. 

Barmarkstreninga har foregått to til tre ganger i uka med orienteringsløp, sykling, 
trappeløping, sklibrett og rulleskøyter. Sommerisen i Vikingskipet og ukentlig tur til 
Fosenhallen fram til den tid da det er is på Leangen, har hørt med. Når vi har is på Leangen, er 
det tre-ukers periodisitert trening pluss istrening på morran tirsdag, torsdag, lørdag. På noen 
av disse morrasøktene har det vært helt opp imot et tjuetalls godt voksne skøyteløpere som har 
deltatt. Blant dem er det nok ytterligere rekrutteringsmuligheter. 

Planer for 2021-2020-sesongen. 

Vi tar sikte på begynne treninga igjen medio mai etter liknende opplegg som før, være på 
plass i Vikingskipet under sommerisen, være med på treningsuke i Inzell i uke 38 og dra 
oftere til Fosenhallen, også når det er is på Leangen for å få bedre is og vindfrie 
treningsforhold. 

Vi tar sikte på å delta i lokale løp og bedriftsløp, i veteran-NM og i VM sprint i Berlin og VM 
allround i Kolomna. 
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Bjørn Magnussen. 
Oppsummering av Sesongen 2020/2021 (Foto: Douwe Bijlsma, Martin de Jong) 
 
 
Skøytesesongen 2020/2021 er avsluttet for i år og om 12mnd er det OL. 

Nå starter forberedelsene til den viktige OL-2022 sesongen som kommer. I februar neste år skal jeg 

være godt forberedt til å kunne kjempe om medaljene. 

 

Årets skøytesesong som alt annet, ble preget av en annerledes Covid-19 hverdag for oss alle, men 

forhåpentligvis kommer vi styrket ut av dette på en positiv måte, og verden igjen skal normaliseres 

etter hvert. Det viktigste har vært å holde seg frisk. 

Skøyter en global verdensidrett, som knytter 5 kontinenter sammen, med over 40 nasjoner som 

konkurrerer. I om med dette, så ble årets sesong ikke uventet kraftig amputert av Covid-19 og 

restriksjoner knyttet til dette. Likevel greide det internasjonale skøyteforbundet å lage en 

internasjonal «skøyteboble» i Heerenveen NED, hvor en kunne gjennomføre internasjonale 

mesterskap EM/VM og World Cups over 6 uker samlet på ett sted og dermed redusere smitterisikoen 

med å arrangere konkurranser i mange verdensdeler, som viste seg å være helt umulig. 

Foto: Thialf Heerenveen NED 
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Her kommer en kort oppsummering fra høst og vinterperioden. 

Etter en veldig god sommertreningsperiode (les: Statusrapport sommer 2020), begynte vi å gå på is i 

Stavanger. Dette var samlingsbasen vår fra september og helt fram til nyttår. 

Da vi kom til Stavanger begynte jeg å gå på noen nye skøytestål som var 0.5tommer lengre. Dette 

skal i utgangspunktet gi meg mere stabilisering i svingene noe som har føltes bra ut helt siden jeg 

begynte å gå på disse. Jeg merket på isen at jeg gikk bedre teknisk enn tidligere.  

Vi begynte med testløp etter noen uker med god trening på isen og jeg gikk veldig raskt til å begynne 

med i årets sesong. Jeg og Håvard Lorentzen var veldig jevngode og utfordret hverandre både på 

trening og i løp. Dette er noe jeg føler har vært viktig for utviklingen vår i år ettersom vi før nyttår 

ikke fikk lov til å reise utenlands og konkurrere internasjonalt. 

I den første Norgescupen leverte jeg et av sesongens beste 500m løp med tiden 35.15 i Stavanger, 

dette er mitt raskeste løp gått i Norge noensinne. Jeg visste at jeg hadde blitt bedre og jeg var klar for 

å kjempe om fjorårets NM gull på 500 m i Hamar helgen etter. (Dette Norgesmesterskapet var utsatt 

fra fjoråret ettersom Coronaviruset hindret det i å bli gjennomført.) 

På NM2020 i november på Hamar ble det 2. plass på 500 m med tiden 35.33, dette var 0.2 sekund 

bak Håvard og jeg følte ikke at det var et toppløp fra min side, men uansett fornøyd med å stabilt 

være bedre enn tidligere. 

 

  

Krefter i sving. 
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Etter NM var det tilbake i Stavanger med en lang treningsperiode foran oss. Jeg fikk trent veldig bra i 

november.  

En klassisk treningsuke på is i Stavanger i høst bestod av: 

Mandag:  

1. Økt: Rolige runder på is, 2. Økt: Rolig sykkel 1-1.5 time 

Tirsdag: 

 1. Økt: Tempo på is (Harde tempodrag med lengde 500-900 m, nesten toppfart, med 8 min pause, 

opp til 6 drag på en isøkt), 

 2. Økt Styrke (For min del ble det stabilisering styrke og spenst). 

Onsdag:  

1. Økt: Intervaller på is med kort pause,  

2. Økt: Rolig sykkel med terskel drag, f.eks 3 x 5 min sone 3-4. 

Torsdag:  

Kun 1 økt: 2 timer rolig sykkel, magerygg stabilisering og lang tøying etter. 

Fredag:  

1. Økt: Teknisk isøkt (Individuell tilpasning),  

2. Økt: Lett sykkel 45 min ca. 

Lørdag:  

1. Økt: Starter og max akselerasjoner på is(Starter og akselerasjoner opp til 400 m.)  

2. Økt Styrke: stabiliseringsstyrke og spenst for meg. 

Søndag: Hvile/Bevegelighet. 

I tillegg har vi lange oppvarmingsrutiner før vi går på is, og tøyning etter hver sykkel økt. 

 

I starten av desember fikk jeg igjen litt problemer med ryggen og måtte avstå fra starter og harde 

drag på isen. I tillegg måtte jeg avstå fra styrke og spenst. Da ble det kun fokus på å opprettholde 

formen så godt som mulig utenfor isen, og vedlike holde teknikken da jeg gikk på is. Ryggen ble 

heldigvis bedre etter noen uker og jeg var klar for å gå et testløp på Hamar i romjulen før avreise 

Heerenveen. Dette var en god gjennomkjøring og jeg følte at ryggen holdt også i konkurranse 

situasjon. 

Vedlegg 4f



 

Vi dro til Heerenveen bobla i starten av januar og var klar for å gå EM sprint 16,- 17. jan. Jeg leverte 

en god første 500 m på 35.06 sek som var 7. plass, på 1000 m fikk jeg 1.10.7 noe som var litt under 

der jeg hadde håpet, men jeg kjente at det var uvant å gå løp etter lite maks drag på is i desember. På 

500 m nr. 2 var jeg uheldig å falle gr sprø is, men sånn er gamet. 

 

Helgen etter var det duket for World Cup 1. Jeg gikk 500 m dag 1 på tiden 34.92, noe som var pers på 

lavlandsbane og som holdt til en 12. plass i A-gruppa. Dag 2 ble den største opplevelsen i Heerenveen 

for min del i år, da jeg klinket til med 34.74 sek, 4. plass kun 0.005 sekund fra pallplass i A-gruppa. 

Uansett om det ikke ble pallplass er jeg likevel veldig godt fornøyd med å prestere så sinnsykt bra i en 

internasjonal konkurranse. Og med tanke på at jeg fikk trent litt dårlig grunnet en vond rygg i 

desember så kunne jeg ikke være noe annet enn superhappy. 
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Helgen etter der igjen var det klart for World Cup 2. Jeg lå på 8. plass sammenlagt i verdenscupen og 

ble derfor plassert i Par. 7 av 10 i A-gruppa da de rangerer slik at de raskeste går til slutt. Jeg har aldri 

gått så sent tidligere og kjente litt mere på presset denne gang. På første start av den første 500 m 

denne helgen kjente jeg det rykket litt i korsryggen og jeg fikk et lite tilbake fall av ryggproblemene. 

Likevel klarte jeg å gå brukbart med to 500 metere på henholdsvis 35.02 og 35.03, som slettes ikke er 

dårlig, men jeg vil jo så klart bedre. 

På grunn av de ryggsmertene som oppstod så ble det for meg en veldig rolig treningsuke uken etter. 

Ryggen ble bedre, men jeg merket selv at den generelle formen ble dårligere. Da jeg har måtte kutte 

ned på trening helt siden desember for å holde ryggen i sjakk, er det selvsagt vanskelig og 

opprettholde den fysiske formen gjennom så mange løpshelger.  

 

Den 12. Februar var det VM på 500 m. Jeg gikk inn med offensiv innstilling og visste jeg kunne kjempe 

om pallplass om jeg leverte ett toppløp. Jeg gikk dessverre et dårlig løp på tiden 35.23 og var skuffet. 

Jeg følte at jeg ikke traff 100% og da går sekundene raskt. Små feil kan bety tideler på en 500 m så 

det handler om å få til perfekte løp skal man kjempe om pallplass. Jeg følte meg i litt dårligere fysisk 

form enn jeg var tidligere, men det kunne jeg ikke ha gjort noe med der og da uansett p.g.a ryggen. 

 

 

 

 

Etter VM var det tilbake i 10 dagers karantene uten is og det ble selvsagt litt mindre trening på grunn 

av karantenereglene.  
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5. og 6. Mars var det klart for årets NM-enkeltdistanser og Sprint på Hamar. Det var langt ifra 

Heerenveen forhold, men jeg var uansett klar for å gi jernet og kjempe om gullmedaljer. 

For første gang i karrieren tok jeg NM gull på 500 m med tiden 35.55, kun 0.01 sekund foran Håvard 

Lorentzen. Det smakte utrolig godt å ha 100delene på min side. Dette var stort og det å stå øverst på 

pallen er noe jeg har lyst til å oppleve igjen!!! Den første 1000 m dag 1. var OK, 1.12.0 ble tiden på 

relativt trege forhold, og dermed lå jeg nr. 2 i sammendraget på sprint etter første dag. 

Dag 2 vant jeg 500 m på tiden 35.4 foran Håvard Lorentzen på 35.6 som var viktig for å bevise hvem 

som var den beste 500 m løperen den helgen! 

1000 m var hakket bedre enn dag 1 på tiden 1.11.7 som førte til at jeg tok Sølvet sammenlagt i Sprint 

Kombinasjonen, noe jeg i utgangspunktet ville kalt en mellomdistanse kombinasjon ettersom 1000 m 

forholdsvis er ganske langt til å bli kalt Sprint. 

Jeg har vært veldig godt fornøyd med utviklingen min i År. Jeg har utviklet meg ekstremt mye teknisk 

på isen som gjør at både starten, toppfarten og avslutningen har blitt bedre. En av grunnene til at jeg 

har blitt bedre teknisk tror jeg er at jeg har hatt veldig mye fokus på stabiliseringsstyrke og kontroll i 

Mage/Rygg regionen samt hoftepartiet som har gitt meg bedre kontroll over skøytebevegelsen. Det 

at jeg har trent mindre tung styrketrening generelt tror jeg har vært bra for ryggen sin del, slik at jeg 

kunne trene skadefri gjennom Våren, Sommeren og Høsten. I tillegg tar jeg med meg ekstremt mye 

læring fra ryggproblematikken som oppstod i desember og varte ut sesongen. En av grunnene til 

dette var at jeg tror vi mistet litt fokuset fra vedlikehold av kontrollstyrken i mage/rygg regionen da vi 

begynte å gå på is, nettopp fordi jeg ikke kjente noe vondt. Så til neste sesong blir det å sette opp en 

mye bedre vedlikeholdsplan for ryggen i det vi begynner å gå på is slik at jeg kan konkurrere 

smertefritt og opprettholde formen mye bedre gjennom sesongen og dermed ha mye sterkere 

løpsavslutninger både på 500 og 1000 som jeg vet jeg er god for. Da kan vi begynne å snakke OL 

medalje!!! 

Jeg ønsker å takke mine trenere og treningskammerater både på landslaget og i Sportsklubben 

Falken, bestefar Bjørn Magnussen senior, familie og venner og ikke minst lokale samarbeidspartnere 

som støtter meg på veien til å nå mine mål som idrettsutøver. Uten dere har denne satsningen ikke 

vært mulig. 

Neste sesong er det OL og mye moro. 
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Tusen takk for årets sesong 

Bjørn Magnussen 

Trondheim 15 mars 2021 
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Oppsummering sesongen 2020/2021 Odin & Ane. 
 
 
Oppsummering ses 2020/21 
Det ble en god sesong for min del med positiv utvikling på alle distanser. Jeg hadde muligens størst 
utvikling på den lengste distansen 3000m, noe vi har tatt tak i og endret litt på treningen før 
sesongen 21/22 for å ta større steg på 1000/1500m i kommende år. Godt fornøyd med å stabilisere 
meg som nummer to i Norge på 1000m, og med min 12. plass fra VM enkeltdistanser som sesongens 
beste prestasjon. 
 
Odin 20.05.21 

 
 
 
 
 
Sesongen 2020/2021 ble ikke helt som jeg hadde trodd. Var uheldig med sykkelfall tidlig i oktober, 
noe som preget resten av sesongen. Vi fikk heller ikke konkurrert noe særlig på grunn av corona. Fikk 
gått noen godkjente løp i starten av sesongen med årsbeste på 41,0 og 1.22. Med disse tidene ble jeg 
kvalifisert til å gå uttaksløpet på Hamar over nyttår. Klarte dessverre ikke kravene, og dro tilbake til 
Stavanger for å trene med Team Sørmarka resten av sesongen. 
 
Ane 20.05.21 
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Oppsummering sesong 2020/21 

Erik Resell 

Lag: Team sprint 

Treningsopplegg. 

Hovedvekt program fra NSF sprint. 

Styrke samarbeid med OLT Trondheim. 

Erik sin egen trening etter avtale med arne 

 

Samlinger har vært Stavanger og Hamar på is. 

Sommer Hamar, høst Stavanger sept-okt-nov, vinter mest Hamar jan-feb. 

Det har vært gode samlinger som team og samarbeid med NSF sprint. 

Målsetninger har vært: 

Bli sterkere på bein (Erik har blitt sterkere på knebøy) 

Bedre start (endret start stilling og arbeidet mye med dette, under 10 på 100m første gang 9.95) 

Toppfart (har gjort framgang her.) 

Teknikk: Jobbet med å skape mer tyngde i side skyvet, inngang fra høyre fot og posisjon utgang. 

 Ikke stege men kompakt i stilling hofta under. 

Resultater: 

Perset på 500m i første konkurranse på ok is men under sesongen ingen gode forhold. 

NM sprint fikk han 4 plass som var en bra konkurranse men han manglet nok noe fordi lite med topp 

konkurranser i forkant. Ingen løp før NM på kvalitet is. Dette gikk mest utover 1000m som krever 

flere løp over tid. Litt uhell med en veksling som også gikk utover slutt tiden. (skal også trene mer 

1000/1500m neste sesong) 

Har trent mye på dårlig is og dette håper vi blir bedre neste sesong fordi det preger resultater. Tillegg 

bra nok konkurranse tilbud. (covid-19)  

Team sprint 

Erik er en meget bra lagspiller for teamet og en viktig brikke for hele laget. Erik er også meget flink på 

egen trening. Han tar ansvar for sin helhets trening. 

Stikkord: 

Har savnet trening på kvalitets forhold på is og lite løp. 

Det er lettere å jobbe med topp teknikk på bra is. Spesiell sesong med Covid-19. 

Arne 
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Sportsklubben Falken

Resultatregnskap

Driftsinntekter og -kostnader Note 2020 2019

Inntekter 1 432 061 444 893

Andre driftsinntekter 65 647 105 000

Sum driftsinntekter 497 708 549 893

Andre driftskostnader 2 432 851 429 033

Sum driftskostnader 432 851 429 033

Driftsresultat 64 857 120 860

Netto finans og andre poster

Renteinntekter 1 207 1 455

Resultat av netto finans og andre poster 1 207 1 455

Ordinært resultat 66 064 122 315

Overføringer

Avsatt til Torgeirfondet 0 45 000

Avsatt til annen egenkapital 71 069 77 315

Overført fra Torgeirfondet 5 005 0

Sum overføringer 66 064 122 315
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Sportsklubben Falken

Balanse pr. 31.12.

EIENDELER Note 2020 2019

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Tomter og bygninger 1 1

Sum varige driftsmidler 1 1

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 17 249 12 925

Sum finansielle anleggsmidler 17 249 12 925

Sum anleggsmidler 17 250 12 926

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer 37 130 38 750

Sum fordringer 37 130 38 750

Bankinnskudd

Bankinnskudd 458 594 474 507

Sum bankinnskudd 458 594 474 507

Sum omløpsmidler 495 724 513 257

SUM  EIENDELER 512 974 526 182
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Sportsklubben Falken

Balanse pr. 31.12.

EGENKAPITAL  OG  GJELD Note 2020 2019

EGENKAPITAL

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 3 499 064 432 999

Sum opptjent egenkapital 499 064 432 999

Sum egenkapital 499 064 432 999

GJELD

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld 13 910 93 183

Sum kortsiktig gjeld 13 910 93 183

Sum gjeld 13 910 93 183

SUM  EGENKAPITAL  OG  GJELD 512 974 526 182

Trondheim, 18.05.2021

Styret i Sportsklubben Falken

Asgeir Hansen

Styreleder

Jørn Egil Andreassen

Styremedlem

Øystein Magnussen

Styremedlem

Beate C. Alhaug Ulvan

Styremedlem

Per Egil Samdahl

Styremedlem

Are Strickert

Styremedlem

Ole Jonny Langli

Styremedlem
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Sportsklubben Falken

Resultatregnskap - spesifisert

2020 2019

Driftsinntekter og -kostnader

Inntekter -432 060,68 -444 893,01

3300 Sponsorinntekter -20 000,00 -25 000,00

3440 Norsk tipping - Grasrotandelen -15 413,70 -16 100,26

3870 Tilskudd -122 907,00 -78 114,00

3900 Inntekter til Torgeirfondet -3 000,00 0,00

3911 Skøyteskole -9 300,00 -9 900,00

3921 Medlemskontigent -14 300,00 -15 250,00

3922 Aktivitetsavgift -81 000,00 -84 625,15

3925 Egenandeler og foreldrebetaling -15 200,00 -77 450,00

3930 Startkontigent -8 350,00 -8 525,00

3960 Bingo -79 269,26 -86 496,98

3970 Inntektsbringende arbeid 0,00 -26 460,00

3975 Store arrangement - andel Trondheimsall. -13 390,00 0,00

3980 Andre driftsinntekter -49 930,72 -16 971,62

Andre driftsinntekter -65 647,00 -105 000,00

3800 Andre driftsinntekter -mottatte gaver -65 647,00 -105 000,00

Sum driftsinntekter -497 707,68 -549 893,01

Andre driftskostnader 432 850,71 429 033,07

5915 Kurskostnader 0,00 4 800,00

5995 Sos. utgifter og andre personalkostnader 43 409,50 56 346,92

6500 Utdelinger fra Torgeirfondet 16 000,00 10 000,00

6541 Utstyr 19 600,00 2 500,00

6550 Driftsmateriale/utstyr fri 3 380,00 22 827,00

6570 Diverse klær 89 900,00 29 700,00

6790 Andre honorarer 35 500,00 33 800,00

6890 Andre kontorkostnader 0,00 75,00

6907 Datakommunikasjon 1 970,00 600,00

7140 Reiser med bilag 86 058,72 62 638,00

7312 Banketter 13 215,00 4 815,00

7411 Lisenser NSF 18 350,00 16 900,00

7412 Startkontigent andre stevner 81 743,74 167 969,00

7420 Gaver, fradragberettiget 3 895,00 480,00

7430 Premier stevner og løp 5 428,50 8 869,00

7500 Forsikringspremier for firma 2 640,00 3 137,00
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Sportsklubben Falken

Resultatregnskap - spesifisert

2020 2019

7710 Møtekostnader 1 400,00 2 600,00

7770 Bankomkostninger 846,25 598,15

7790 Andre kostnader 448,00 378,00

7795 Andel kostnader - Trondheimsalliansen 9 066,00 0,00

Sum driftskostnader 432 850,71 429 033,07

Driftsresultat -64 856,97 -120 859,94

Netto finans og andre poster

Renteinntekter -1 207,47 -1 455,29

8050 Renteinntekter bank -1 207,47 -1 455,29

Resultat av netto finans og andre poster -1 207,47 -1 455,29

Ordinært resultat -66 064,44 -122 315,23

Overføringer

Avsatt til Torgeirfondet 0,00 45 000,00

8900 Avsatt til Torgeirfondet 0,00 45 000,00

Avsatt til annen egenkapital 71 059,44 77 315,23

8960 Avsatt til annen egenkapital 71 059,44 77 315,23

Overført fra Torgeirfondet -4 995,00 0,00

8901 Overført fra Torgeirfondet -4 995,00 0,00

Sum overføringer 66 064,44 122 315,23
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Sportsklubben Falken

Balanse pr. 31.12.

2020 2019

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Varige driftsmidler

Tomter og bygninger 0,60 0,60

1130 Utlegg Klubbhus 0,60 0,60

Sum varige driftsmidler 0,60 0,60

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i aksjer og andeler 17 249,00 12 925,00

1195 Andel i Trondheimsalliansen 17 249,00 12 925,00

Sum finansielle anleggsmidler 17 249,00 12 925,00

Sum anleggsmidler 17 249,60 12 925,60

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Andre kortsiktige fordringer 37 130,05 38 750,05

1570 Andre kort. fordringer 37 130,05 38 750,05

Sum fordringer 37 130,05 38 750,05

Bankinnskudd

Bankinnskudd 458 594,12 474 506,68

1920 MelhusBanken 4230.53.84121 275 888,31 332 320,93

1930 Klubbhuskonto 142 700,11 142 185,75

1950 Bankkonto Torgeirfondet 40 005,70 0,00

Sum bankinnskudd 458 594,12 474 506,68

Sum omløpsmidler 495 724,17 513 256,73

SUM  EIENDELER 512 973,77 526 182,33
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Sportsklubben Falken

Balanse pr. 31.12.

2020 2019

EGENKAPITAL  OG  GJELD

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital -499 063,65 -432 999,21

2040 Torgeirfondet -40 005,00 -45 000,00

2050 Annen egenkapital -459 058,65 -387 999,21

Sum opptjent egenkapital -499 063,65 -432 999,21

Sum egenkapital -499 063,65 -432 999,21

Kortsiktig gjeld

Annen kortsiktig gjeld -13 910,12 -93 183,12

2960 Påløpne kostnader -0,12 -0,12

2990 Annen kortsiktig gjeld -13 910,00 -93 183,00

Sum kortsiktig gjeld -13 910,12 -93 183,12

Sum gjeld -13 910,12 -93 183,12

SUM  EGENKAPITAL  OG  GJELD -512 973,77 -526 182,33
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Dokumentet er signert digitalt, med Penneo.com. Alle digitale signatur-data i 
dokumentet er sikret og validert av den datamaskin-utregnede hash-verdien av det 
opprinnelige dokument. Dokumentet er låst og tids-stemplet med et sertifikat fra 
en betrodd tredjepart. All kryptografisk bevis er integrert i denne PDF, for fremtidig 
validering (hvis nødvendig).

Hvordan bekrefter at dette dokumentet er orginalen?
Dokumentet er beskyttet av ett Adobe CDS sertifikat. Når du åpner dokumentet i 

Adobe Reader, skal du kunne se at dokumentet er sertifisert av Penneo e-
signature service <penneo@penneo.com>. Dette garanterer at innholdet i 
dokumentet ikke har blitt endret.

Det er lett å kontrollere de kryptografiske beviser som er lokalisert inne i 
dokumentet, med Penneo validator - https://penneo.com/validate

Signaturene i dette dokumentet er juridisk bindende. Dokument signert med "Penneo™ - sikker digital signatur".
De signerende parter sin identitet er registrert, og er listet nedenfor.

"Med min signatur bekrefter jeg alle datoer og innholdet i dette dokument." 

Jørn Egil Andreassen
Underskriver
Serienummer: 9578-5999-4-1317918
IP: 178.164.xxx.xxx
2021-05-18 13:24:36Z

Per Egil Samdahl
Underskriver
Serienummer: 9578-5994-4-511909
IP: 217.173.xxx.xxx
2021-05-18 13:25:46Z

Beate C Alhaug Ulvan
Underskriver
Serienummer: 9578-5999-4-4344058
IP: 212.251.xxx.xxx
2021-05-18 13:57:23Z

Asgeir Hansen
Underskriver
Serienummer: 9578-5994-4-510578
IP: 178.164.xxx.xxx
2021-05-18 16:42:36Z

Øystein Magnussen
Underskriver
Serienummer: 9578-5999-4-988021
IP: 213.52.xxx.xxx
2021-05-18 18:18:01Z

Ole Jonny Langli
Underskriver
Serienummer: 9578-5994-4-480517
IP: 148.252.xxx.xxx
2021-05-18 18:44:27Z

Are Strickert
Underskriver
Serienummer: 9578-5995-4-558592
IP: 84.52.xxx.xxx
2021-05-18 18:55:22Z
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Innkomne forslag til årsmøtet 26. mai 2021 
Lars K. Brechan 
 
Sak 1: Klubbhåndboka 
Klubbhåndboka, gjelder den for alle? 
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18.05.2021

BUDSJETT 2021 2021-05 2020

Inntekter

3300 Sponsorinntekter -25 000 0 -20 000

3440 Norsk tipping - Grasrotandelen -15 000 -8 976 -15 414

3870 Tilskudd -60 000 -28 750 -122 907

3900 Inntekter til Torgeirfondet -5 000 0 -3 000

3911 Skøyteskole -10 000 0 -9 300

3921 Medlemskontigent -15 000 750 -14 300

3922 Aktivitetsavgift -80 000 -38 875 -81 000

3925 Egenandeler og foreldrebetaling -15 000 -5 040 -15 200

3930 Startkontigent egne stevner -7 000 -6 400 -8 350

3960 Idrettsbingoen -60 000 -38 541 -79 269

3970 Inntektsbringende arbeid -10 000 0 0

3975 Store arrangement - andel Trondheimsalliansen -35 000 -34 862 -13 390

3980 Andre driftsinntekter -15 000 -6 200 -49 931

SUM ORDINÆRE INNTEKTER -352 000 -136 498 -432 061

Annen driftsinntekt

3800 Gaver til klubben -10 000 0 -65 647

SUM INNTEKTER -362 000 -136 498 -497 708

Andre driftskostnader

5915 Kurskostnader 5 000 0 0

5995 Sos. utgifter og andre personalkostnader 75 000 10 000 43 410

6500 Utbetalinger fra Torgeirfondet   0 0 16 000

6541 Utstyr 15 000 6 984 19 600

6550 Driftsmateriale/utstyr fri 5 000 0 3 380

6570 Diverse klær 10 000 9 650 89 900

6790 Andre honorarer 40 000 20 500 35 500

6890 Andre kontorkostnader                   1 000 0 0

6907 Datakommunikasjon                       2 500 1 512 1 970

7140 Reiser med bilag                        55 000 6 416 86 059

7312 Banketter 5 000 1 696 13 215

7411 Lisenser NSF 20 000 550 18 350

7412 Startkontigent andre stevner 75 000 15 810 81 744

7420 Gaver, fradragberettiget               3 000 1 108 3 895

7430 Premier stevner og løp          10 000 8 220 5 429

7500 Forsikringspremier for firma            3 200 2 700 2 640

7710 Møtekostnader 2 500 0 1 400

7770 Bankomkostninger (Vipps)                       2 000 961 846

7790 Andre kostnader (bankgebyrer) 500 108 448

7795 Andel kostnader - Trondheimsalliansen 32 000 31 426 9 066

SUM KOSTNADER 361 700 117 641 432 851

8050 Renteinntekter bank -1 000 0 -1 207

RESULTAT (Negativt tall = overskudd) -1 300 -18 857 -66 064

Sportsklubben Falken

BUDSJETT 2021 - sml. mot regnskapstall
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ORGANISASJONSPLAN 

FOR 

SPORTSKLUBBEN FALKEN 

Vedtatt på årsmøtet 28.03.2017 

Grunnlagsopplysninger for Sportsklubben Falken 

Navn: Sportsklubben Falken 

Stiftet: 09.02.1925 

Idrett: Hurtigløp på skøyter 

Postadresse: Sportsklubben Falken v/leder Asgeir Hansen v/Fjordgløttvegen 12A, 7054 
Ranheim 

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

Bankkonto: 4230.53.84121 

Bankforbindelse: Melhusbanken 

Internettadresse: www.spkl-falken.com 

Org.nr: 984032951 

Mobil: 917 49 344 (leder sitt mobilnummer) 

Klubben er medlem av Norges Idrettsforbund gjennom Sør-Trøndelag idrettskrets. 
Klubben er medlem av Idrettsrådet i Trondheim. 

Registrert tilknyttet Norges Skøyteforbund via Norges Idrettsforbund. 

Vedlegg 8
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Registrert tilknyttet Sør-Trøndelag skøytekrets via Norges Skøyteforbund. 

Årsmøtemåned: Mars 

Klubbens formål: 

Sportsklubben Falken formål er å drive hurtigløp på skøyter organisert i Norges 

idrettsforbund via Norges skøyteforbund. 

Klubbens visjon: 

Sportsklubben Falken skal være en klubb for alle- både bredde og topp - basert på mestring 
og utvikling, glede, samarbeid og fellesskap på isen. 

Sportsklubben Falken sin Organisasjon 

Årsmøtet 

1) Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet.
2) Årsmøtet blir avholdt 1 gang i året i mars måned.
3) Protokollen fra årsmøtet sendes til Sør-Trøndelag skøytekrets.

5) Innkalling til årsmøtet skal skje senest 1 måned før årsmøtet avholdes.
6) Innkallingen kunngjøres på klubben sin hjemmeside.
7) Årsmøtet skal gjennomføres i henhold til lovens årsmøteparagrafer 13, 14 og 15.

Styrets funksjon og sammensetning 

Styret skal bestå av en leder, nestleder, 5 styremedlemmer og 2 varamedlemmer jf.§ 15 
pkt.10 i klubbens lover vedtatt på klubben sitt årsmøte 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 sekretær i styret. 
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Styret skal 

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

årsmøte.

Revisorer 

Revisor skal vurdere om årsregnskapet er utarbeidet og fastsatt i samsvar 
med idrettens regnskap- og revisjonsbestemmelser. 

Valgkomite 

Valgkomiteen oppnevnes av gjeldende klubbstyre. Valgkomiteen skal bestå 
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 før årsmøtet. Valgkomiteen skal på årsmøtet legge fram 
valgkomiteens forslag. 

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

Medlemskontingent og aktivitetsavgift 
Fastsettes på årsmøtet. 

Reklame/sponsoravtaler 
Klubbens styre har ansvar for å pleie og vedlikeholde gjeldende sponsoravtaler samt 
aktivt forsøke å skaffe nye sponsorer. 

Klubbdrakt 
Klubben skal til enhver tid ha tilbud om en klubbdrakt bestående av jakke/bukse. På 
drakten kan en bruke klubben sin draktlogo og/eller klubben sin klubblogo. Det er 
gjeldende styre som bestemmer draktfargen.
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Valgkomitéens forslag til nytt styre 2021/2022 
 
Leder: Asgeir Hansen (ikke på valg) 
 
Nestleder: Per Egil Samdahl (gjenvalg for 2 år)  
 
Kasserer: Jørn Egil Andreassen (gjenvalg for 2 år) 
 
Styremedlem: Øystein Magnussen (ikke på valg) 
 
Styremedlem: Siri Sæther (velges for 2 år) 
 
Styremedlem: Beate Ulvan (ikke på valg) 
 
Styremedlem: Ole Johnny Langli (ikke på valg) 
 
 
Varamedlem: Olga Ulvan Resell (ikke på valg) 
 
Varamedlem: Nils Harald Brattgjerd (ikke på valg) 
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