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Styrets sammensetning 

Leder: Finn Lunde 

Nestleder: Kåre Anders Orderud 

Kasserer: Elin Sæther Nilsen 

Sekretær: Elisabeth Lien Fjeld 

Styremedlemmer: Petter-Ole Kirkeby, Astrid Lien Fjeld, Espen Myhrer, Maria Ekhaugen,    
Jon Arne Michelet, Glenn Øyvind Teig. 

Varamedlemmer: Karl Fredrik Kjeve og Per Kristian Østbye. 

Valgkomité: Per Thomas Huth (leder), Tone Benjaminsen (medlem), Hege Andersen (vara). 

Revisor: Eidsberg Herred Regnskapslag 

Kontrollkomité: Ståle Ruud (leder) og Mette Michelet (medlem). 

 

Styrets arbeid 

Styremøter 
Det er avholdt 13 styremøter. Det er skrevet referat fra samtlige møter og sendt kopi til 
kontrollkomiteen.  

Det har blitt gjennomført et styremøte med kontrollkomiteen til stede etter årsmøtet i 
2021. Det er også gjennomført møte med kontroll komiteen tirsdag 13. februar 2022. Fra 
styret deltok Finn Lunde-leder, Elin Sæther Nilsen-kasserer og Kai Fjeld-leder av prosjekt 
gruppa. Det var hovedfokus på gjennomgang av byggeprosjektet/status hvor Kai Fjeld var til 
stede og orienterte kontrollkomiteen. Finn Lunde og Elin Sæther hadde til slutt 
gjennomgang på regnskap og øvrige oppgaver som styret har ansvar for. 

Spesielle oppgaver 

Prosjekt takoverbygg Båstad Kunstis. Prosjektgruppa har jobbet kontinuerlig med å komme 
i mål med prosjektering i samarbeid med Norconsult AS, det meste nærmer seg å komme i 
mål og det er satt en startdato for byggestart 19. april 2022. Det har også som følge av 
endret kostnadskalkyle vært kontakt med Indre Østfold kommune og Trøgstad sparebank 
for å få på plass fullfinansiering av prosjektet. Prosjektgruppa består fortsatt av Kai Fjeld-
leder, Finn Lunde-ansvarlig finansiering, Kåre Anders Orderud-ansvarlig dugnad, Petter-Ole 
Kirkeby-medlem og Per Thomas Huth-medlem. Styret og kontrollkomite har vært fortløpende 
orientert om status for prosjektet beskrevet i egne rapporter, siste rapport var statusrapport nr. 7. 



 

3 
 

Det vil etter byggestart bli lagt ut informasjon om fremdriften av prosjektet på klubbens hjemme 
side i tillegg til kontinuerlig informasjon til styret fra prosjektgruppa. 

 
 

1. Østfold Skøytekrets årsting mai 2021. Finn Lunde, Kåre Anders Orderud og Jon Arne 
Michelet deltok. Styret er kun for å holde liv i kretsen, kunstløp møter ikke med noen 
kandidater på års tinget til ØSK, vi må jobbe med å få nye personer inn i styret på 
årets Ting 2022. Det er ikke valgt noen valgkomite da vi ikke har fått kandidater til å 
stille. ØSK sitt styre består pr. i dag av Leder: Kåre Anders Orderud, kasserer: Jon 
Arne Michelet, Styremedlem Finn Lunde (Grenleder, hurtigløp ). Revisor har vært 
Arild Sæther. 
 

2. NSF – Ledermøte / Årsting 2021. Gjennomført på teams, Finn Lunde deltok. Møtet 
ble avholdt 7. og 8. juni. Protokoll fra møtet ligger på NSF sin nettside i årbok 2019-
2020. 
 

3. Ny hjemmeside. Den er nå lagt ut på nett. Link: Båstad IL Skøyter 
(baastadilskoyter.no) denne siden blir viktig i forbindelse med at vi skal være 
arrangør for LM i 2023 og for å kunne informere våre medlemmer. 
 

4. LM 2023. Klubben har ar blitt tildelt LM for 2023 og har i den forbindelse utnevnt Kai 
Fjeld og Finn Lunde til å sette ned en gruppe for å gjennomføre arrangement. Kai 
Fjeld har sagt seg villig til å lede denne gruppen. 
 

5. Klubbhåndbok-det er laget utkast til klubbhåndbok som legges frem for årsmøtet 2022 til 
godkjenning. Utkast er laget av Finn Lunde og Thomas Myran. 
 

 

 

Aktivitet 

1. Trenere. Finn Lunde har vært hovedansvarlig med støtte fra Per Thomas Huth 
sesongen 2022. Vi startet med trener møte på våren 2022 og lagde en årsplan for 
treningsopplegg, Andreas Minge har vært behjelpelig med å lage treningsprogram 
med konkrete økter både sommer, høst og vinter med program på isen. Det har også 
vært tilbud til våre løpere til å delta på kortbanetreninger og fellestreninger sammen 
med Aktiv og OSK, dette samarbeidet er viktig at vi fortsetter som følge av at 
skøytemiljøet er lite. Trenere som har vært med og gjennomført økter har vært 
Elisabeth Lien Fjeld, Jørgen Sæves, Andreas Minge og Finn Lunde for juniorgruppa. 
Hege Andersen har hatt ansvaret for gruppa med aldersbestemte klasser etter hvert 
så har det blitt mer og mer fellestreninger med junior og aldersbestemte løpere. 
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Marianne Egeberg Mortensen har hatt ansvar for rekrutt gruppa i hele 2021 men sa 
fra seg denne oppgaven fra 2022, det har vært jevnlige treninger med bra opplegg. 
Under trening på is i 2022 så har noen av rekruttene blitt med på trening sammen 
med aldersbestemt. Amalie Haugerud Teig har i slutten av januar og februar 
gjennomført trening på is mandager med rekrutter. Ellers så har Glenn Øyvind Teig, 
Espen Myhrer og Tone Benjaminsen deltatt på treninger som hjelpetrenere spesielt 
på sykkeltreninger. Det har hele vår, sommer, høst og vinter vært gjennomført 4-6 
dager med treningstilbud til våre aktive løpere, variabelt avhengig av alder og nivå. 
 

2. Sommer samling i Sarpsborg. Vi rakk å gjennomføre en veldig hyggelig treningshelg 
hvor vi syklet til Stenbekk ved Vestvannet på fredag hvor det ble en litt lengre 
sykkeltur første treningsdag. Lørdag ble det en langtur rundt Tunevannet på mellom 
3-4 timer. Treningshelgen ble avsluttet med en lengre sykkeltur hjem igjen på 
søndag. Det var en hyggelig helg med grilling og sosialt samvær på lørdag. En stor 
takk til Geir Arne Hansen (kjøkkensjefen) Glenn Øyvind Teig, Espen Myhrer, Per 
Kristian Østbye, Hege Andersen og Tone Benjaminsen som ble med på turen. 
 

3. Sommerisen 2021. Ble arrangert på Hamar 30.juli til 1.august. Vi hadde med 22 
løpere og 33 foresatte, trenere og andre voksne fra skøytegruppa. Vi bodde på 
Tangenodden camping og fikk det meste av vær (regn, overskya og strålende sol). 
Det ble en hyggelig og sosial samling med bading, lek, fotballkamp, skøytesliping i 
sola og fellesgrilling nede på stranda. De eldste løperne hadde 4 økter på is sammen 
med Elisabeth Lien Fjeld, mens de yngste hadde 3 økter sammen med Hege 
Andersen og Marianne Mortensen.  
 

4. Løp for meg 2021. Barnekreftforeningen arrangerer virtuelt løp i hele september der 
inntektene går til dem. Dette er en viktig og personlig sak for oss i skøytegruppa, 
derfor bestemte vi oss for at vi skulle arrangere en felles dag med Løp for meg. Vi 
laget tre ulike løyper på 2, 5 og 10 km der man kunne velge om man ville løpe eller 
gå, på denne måten håpa vi å favne flest mulig. Så søndag 19.september var det klart 
for Løp for meg på skøytebanen. Vi ble rundt 40 deltagere i alle aldre og det blei 
samlet inn over 9000 kroner til Barnekreftforeningen ved at vi løp og gikk. Dette blei 
en flott søndagstur i trivelig lag for en viktig sak! Veldig moro at vi kan være med å 
bygge oppunder noe så viktig som dette.  
 

5. Treningssamling Bjugn høstferien 2021. Junior gruppa vår var også i år med på felles 
treningssamling med Aktiv Skøyteklubb og OSK. Det var en meget vellykket samling 
hvor Petter Andersen hadde organisert opplegget for samlingen. Finn Lunde var med 
som trener fra Båstad, Glenn Øyvind Teig var også med som medhjelper og Geir Arne 
Hansen var ansvarlig for kjøkken og mat på turen. 
 

6. Villbåstingen 2022. Ble arrangert 09.januar med 105 deltagere. De som gikk flest 
runder var Elisabeth Lien Fjeld med 171 runder og Karl Fredrik Kjeve med 146 
runder.  
 

7. Paddehatten 2022. Ble arrangert 27.februar i lei vind og på is som ble mykere og 
mykere i løpet av dagen, 45 deltakere kjempet seg gjennom arrangementet.  De som 
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gikk lengst ble Malin Myhrer (10 år) med 71 runder, mens Albert Westgaard (11 år) 
gikk 140 runder.   
 

8. Serieløp 2022. Det ble arrangert 5 serieløp denne sesongen. Vi skulle hatt flere, men 
de måtte avlyses både på grunn av dårlig vær og mye fravær på grunn av korona.  
 

9. Skøyteskolen. Anders Krokeide og Karl Fredrik Kjeve har også i år hatt ansvar for 
gjennomføring av skøyteskolen og med hjelp fra de eldre aktive løpere i klubben vår 
samt Kai Fjeld og Solveig Lintho. Skøytekolen har vært vellykket og med stor 
deltagelse i 2022. 
 

10. Dugnad våren/ sommeren 2021. Ansvarlig har vært Kåre Anders Orderud. Våren 
2021 startet dugnadsgruppa opp med forberedelser til takoverbygg av banen. Det 
ble i løpet av 2,5mnd fra mars til mai utført ca. 400t dugnadsarbeid. Det ble fjernet 
asfalt rundt bane, deler av vollen ved innkjøring/maskinhus ble fjernet og vei inn til 
parkering ble rustet opp. Høsten ble det kjørt på 8-10 lass med ny hvit subuss på 
banen så vi fikk rettet av banen igjen. Vi fikk nok kuldegrader i månedsskifte 
november/desember og vi startet da å legge is. Første istrening ble gjort ca. 5 
desember. Kjøleanlegget har fått kjørt seg noe denne sesongen også da det har vært 
mildvær og regn til tider. 
Dugnadsgjengen/banemannskapet har denne sesongen fått inn noe mer hjelp til 
drift av banen. Per Kristian Østbye og Karl Fredrik Kjeve har kommet til. 
Dugnadsarbeidet fortsetter utover våren med forberedelser til takoverbygg og ny 
issesong. 
Banemannskapet har denne sesongen bestått av: Espen Myhrer, Glenn-Øyvind Teig, 
Per Kristian Østbye, Karl Fredrik Kjeve og Kåre Anders Orderud. 
Det har også vært dugnad på rivning av 1000m bua og garasjen. Dugnad på klipping 
av gress på fotballbanen, her har vi hatt hjelp av våre pensjonister Arild Sæther, 
Gunnar Hermannsen, Kjell Myhrer, Arild Sæves som skal ha en spesiell takk. 
Klubben deltok også i år på jul i bygda med loddsalg, salg av lys, salg av kaffe og 
vafler, en takk til Astrid Lien Fjeld, og Elin Sæther Nilsen som organiserte og 
gjennomførte aktiviteten. 

11. Utleie av klubbhuset: På grunn av situasjonen rundt covid-19 og begrensningene i 
forhold til det, så har klubbhuset vært stengt det meste av tiden. Dette har ført til så 
godt som ingen utleie med unntak av et par ganger i høst hvor tiltakene var lettet litt 
på. Klubbhuset har også vært stengt for publikum under alle våre arrangementer 
denne sesong. 
 

12. Bruk av banen fra skoler, lag og foreninger: Det har også vært mindre bruk av banen 
av disse. Dette skyldes nok også i første rekke situasjonen rundt covid-19 og 
varierende værforhold i vinter. Tross dette så har Båstad skole likevel vært flittige 
brukere av banen, i tillegg har vi hatt et par andre skolebesøk. Barneidrettene i 
bygda har også benyttet seg av banen et par mandager samtidig som vi har hatt 
skøyteskole. 
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13. Kjøkken, kiosk og renhold: Dette har som tidligere år gått på rundgang på de aktive 
familier etter oppsatt liste. Kiosken har også vært drevet på en annen måte på grunn 
av covid-19. Vi har drevet kiosksalg med et begrenset utvalg gjennom et vindu i 
klubbhuset. På skøyteskolen har også utdelingen av varm solbærtoddy foregått 
gjennom vinduet. Vask og renhold har foregått etter covid-19 bestemmelser.  
 
 

Idrettslige resultater. 

LM-2021: Ble avviklet forsinket som følge av korona 6.-8. august i Vikingskipet i forbindelse 
med sommer isen. Dette ble et meget vellykket LM for Båstad IL Skøyter hvor Paul Fredrik 
Michelet tok hele 4 Gull 100m, 500m, 1000m, 15000m og Sølv på 3000m. Amalie Haugerud 
Teig fikk med seg 5 Sølv 100m, 500m, 1000m, 1500m, 3000m. Øvrige løpere fra Båstad var 
Thomine Sæves Myran J-12, Johanna Orderud Novak J-12, Adrian Andreas Grønnevik G-12, 
Mathias Myhrer G-13, Bernard Benjaminsen G-14.  

LM-2022: Ble avviklet på Frogner stadion Oslo. Paul Fredrik Michelet G-14 ble også i dette 
LM vår beste løper Gull 100m, Sølv 500m, bronse 1500m, bronse 1000m. Amalie Haugerud 
Teig fikk Bronse på felles start på førstedagen, men trakk seg av resten av stevnet på grunn 
av problemer med pusten. Maiken Nerstad Gundersen fikk med seg hele 5 Gull i klassen 
Tilrettelagt. ØSK stilte også på lagtempo med følgende lag, Paul Fredrik Michelet, Mathias 
Myhrer og Bernard Benjaminsen som fikk 6 pl. i øvelsen. Øvrige deltagere Oliver Østbye G-
12, Leona Grønnevik J-12, Adrian Andreas Grønnevik G-13, Thomine Sæves Myran J-13 og 
Marius Sæther Nilsen G-15 som gjorde en imponerende innsats etter lengre tid hvor han har 
slitt med sykdom. 

NM-Junior, sprint- Bjugn. Paul Fredrik Michelet og Amalie Haugerud Teig representerte 
begge vår klubb under NM 26/27. februar. Begge løpere fikk med seg verdifull erfaring, 
Amalie Haugerud Teig ble syk, Paul Fredrik Michelet ble disket etter to distanser slik at ingen 
av våre løpere fikk fullført. 

NM-Junior allround. Paul Fredrik Michelet og Amalie Haugerud Teig representerte begge 
også klubben vår i Tønsberg 12/13. mars i Tønsberg. Paul Fredrik Michelet fikk 17 pl. 
sammenlagt, Amalie Haugerud Teig fikk 10 pl. sammenlagt. 

NM-menn senior Jørgen Sæves skal delta under NM i Stavanger 18-20. mars i Stavanger. 
Resultat vil bli lagt til når det er kjent. 

KM-Østfold Skøytekrets ble ikke gjennomført i sesongen 2021/2022. Ble ikke avholdt som 
følge av at det ikke var skøyteis i Båstad på slutten av sesongen. 

Kretsrekord: Paul Fredrik Michelet satte kretsrekord på 500m i klasse G-14 år under 
Sandefjordløpet i Vikingskipet lørdag 19. februar med tiden 39,51. Han slettet rekorden til 
Andreas Minge som var på 40,00 og ble satt i 2006. Båstad IL Skøyter hadde med totalt 14 
løpere i Sandefjord løpet. 
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Priser for sesongen 2021: Fremgangsprisen ble tildelt Bernard Benjaminsen. Innsatsprisen 
ble tildelt Paul Fredrik Michelet.  

 

 

 

Vurdering av aktivitet i forhold til mål 

 
Klubben har ikke hatt noe tallfestet mål for rekrutering men gjennomført skøyteskole, 
serieløp, Villbåstingen og Paddehatten som er aktiviteter spesielt rettet mot det å 
rekruttere.  

Når det gjelder sportslige mål så har vi mange løpere som har vist stor fremgang sportslig og 
levert gode resultater ved deltagelse i LM og NM for både junior og senior løpere. For løpere 
som ønsker å satse så har vi Junior gruppa som har eget treningsopplegg og trenings samarbeide 
med Aktiv / OSK dette vil vi forsøke å opprettholde for de som ønsker også neste sesong. Det er også 
tilbud om kortbane trening i samarbeide med Aktiv og OSK for de som ønsker. Vi har flere løpere 
som neste år vil ha nådd alder 12 år og eldre som vil få delta i LM i neste sesong. Det må planlegges 
trenings tilbud også for denne gruppen både som egen gruppe og noe trening felles med de eldre 
løperne. Rekrutter så må det planlegges trenings tilbud til de både vår, sommer, høst, vinter. 
Trenings aktivitet vil bli planlagt ved å invitere trenere og for dele ansvar for grupper eventuelt 
involvere foreldre ved mangel på trenere for å kunne klare å gi tilbud til alle. 

 

Medlemstall 
Medlemsoversikt pr. 31.12-2021 

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 0 8 17 1 22 48 

Menn 0 16 12 0 30 68 

Totalt 0 24 29 1 52 116 

 

 

 

 

Årsregnskap  
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Årsregnskapet består av resultatregnskap, balanse og noter. For årsregnskapet 2021 se 
noter. Konto tilhørende kunstisens venner tatt inn i balanseregnskapet til Båstad IL Skøyter, 
begrunnelse for dette er at de har ikke eget org. nr. og deres bankkonto er registrert med 
Båstad IL Skøyter som eier av bankkonto.  

Revisors beretning og kontrollkomiteens beretning er vedlagt sammen med årsregnskapet.. 

Se eget regnskap m noter vedlagt.  

 

 

 

 


