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Forord
Denne jubileumsberetningen er ment å gi et innblikk i Sandefjord Skøiteklubs historie fra
stiftelsen i 1919 og frem til jubileumsåret 2019. Beretningens første del er i all hovedsak basert
på klubbens jubileumsberetning fra 30‐årsjubileet i 1949. Den videre historie er i stor grad
basert på avisutklipp fra Sandefjords Blad og andre aviser, samt "dykking" i gamle dokumenter,
mens jeg fra nyere tid har hatt klubbens årsberetninger og selvopplevde opplevelser å ta
utgangspunkt i. Avsnittet om kunstløp‐gruppa er avskrift av det som ble skrevet i jubileums‐
beretningen i forbindelse med klubbens 80‐årsjubileum i 1999.
Jeg har forsøkt å speile klubbens historie på en best mulig måte, og få med høydepunktene fra
alle tidsfaser, men jeg garanterer ikke at hendelser og prestasjoner, som for noen føles vesentlig
kan ha blitt uteglemt, og jeg ber om forståelse for at det kan være en utfordring å finne og velge
ut alle hendelser og detaljer som skal omtales.
En stor takk til Jan‐Terje Sørlie og Tormod B. Haugen som har skrevet en glimrende artikkel om
klubbens rulleskøytehistorie, til Jan Roger Henriksen som har skrevet artiklen om
trenerlegenden Ivar Sletsjøe og til Bjørn E. Gulliksen og Terje Sørlie som har skrevet om
klubbens kamp for å få kunstisbane samt om historien bak Jotun Inlinebane.
Takk også til diverse privatpersoner som har lånt meg bilder til beretningen.
Skøyte‐entusiaster er detaljorienterte, og jeg er ganske sikker på at noen vil finne faktafeil i
beretningen, men i all hovedsak håper og tror jeg oversikter og statistikker er riktig.
Jeg ønsker alle god lesning, og håper historien om Sandefjord Skøiteklub faller i smak.
Sandefjord, oktober 2019
Helge Heian
Forfatter
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Stiftelsen av klubben
Skøytesporten er jo en forholdsvis gammel gren av vintersport i Norge. Allerede tidlig på 1900‐
tallet hadde våre nabobyer sine foreninger med skøyteavdelinger, og det var derfor naturlig at
det også i Sandefjord ble interesse for å danne en skøyteklubb.
5. desember 1919 sammenkalte herrene E.H. Hoven, Johs. Henriksen, Th. Bertling, A.D.
Gundersen og Hj. Johansen alle interesserte til et møte på Hotel Kong Carl for å undersøke om
det var stemning for å danne en skøyteklubb her i Sandefjord.
På dette møtet ble det valgt en komité for utredning av de viktigste oppgavene. Denne fikk
følgende sammensetning: Th. Bertling, S. Nilsen Ula, A.D. Gundersen, Karsten Aadne og Hj.
Johansen.
Etter at komitéen hadde undersøkt forskjellige forhold, søkte den så formannskapet om å få
benytte sportsplassen ved Lunden til skøytebane. På denne ansøkningen kom det et
imøtekommende svar, hvoretter det ble innbudt til konstituerende generalforsamling den 16.
desember 1919 på Hotel Kong Carl. Det møtte 29 damer og herrer som samtidig tegnet seg som
medlemmer av klubben. Den valgte dirigent, Hj. Johansen, redegjorde for komitéens arbeide og
de første fremtidsplaner. Det aller første styret ble valgt, og det fikk følgende sammensetning:









Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlem:
Styremedlem:
Styremedlem:
Suppleanter:

Th. Bertling
Gerhard Hem
A.D. Gundersen
Hj. Johansen
Frk. Mohn
S. Nilsen Ula
Karsten Aadne
Ø. Østby, N. Nilsen, Ula og Gartner Syvertsen

Det ble samtidig bestemt at klubben skulle hete Sandefjord Skøiteklub.
Klubbens første lover ble vedtatt på den første ordinære generalforsamlingen som ble avholdt
24. november 1920. Samme år ble også klubben opptatt som medlem i Norges Skøyteforbund.
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De første ti årene...
Straks etter at stiftelsen hadde funnet sted, gikk klubben i gang med å anlegge bane på
sportsplassen ved Lunden, et arbeide som man snart fikk øynene opp for at ikke var så liketil
som det ofte kan synes. Det ble lagt en provisorisk vannlegning fra National Industri og til
banen, men vanntilførselen ble meget liten, og hva verre var, så sprang adskillige rør i kulden,
slik at det meste av vannet rant bort før det nådde frem til selve plassen. Men det var dengang
like meget som i dag, ikke i skøyteguttas interesse å gi seg i første omgang, og med iherdig slit
og pågangsmot fikk man da også islagt så meget av plassen at den kun nyttes til skøytebane. Ja,
det ble endog arrangert et par stevner den første sesongen.
Neste vinter var man så noen erfaringer rikere, og klubben la trøstig i vei. Det ble rigget opp
elektrisk lys, ansatt banemann og ved stor imøtekommenhet fra kommunens side, ble det sikret
rikelig vanntilførsel. På det grunnlag imøteså man da også sesongen med de beste forhåpninger,
og det viste seg at arbeidet ikke hadde vært forgjeves. Foruten den store interessen publikum
viste klubben ved å møte frem på banen daglig og dyrke skøytesporten, var det så og si alltid
fullt hus når klubben holdt sine stevner. Det første løpet ble avholdt 21. februar 1921 med stor
deltakelse fra Fram Larvik. Denne klubben hadde jo allerede opparbeidet en ganske anselig stab
av løpere, men våre gutter hadde heller ikke ligget på latsiden. Det viste seg nemlig at vi kunne
by gjestene på skarp konkurranse. Ja, på 5 000 meter var vi endog overlegne.
Foruten det nevnte løp, ble det holdt flere gutteløp med stor interesse, og det viste seg at det
var nok av rekrutter å arbeide med. Sesongen forøvrig gikk da også ut med gode sportslige og
økonomiske resultater. Styret fikk den nødvendige vind i seilene, og man vedtok å søke Norges
Skøyteforbund om opptakelse. Det sto også klart at plassen ved Lunden i den daværende stand
ikke egnet seg særlig bra til skøytebane, da terrenget hadde en stigning på 3/4 meter fra den
ene enden av banen og opp til den andre. Så snart sommeridrettens utøvere hadde lagt sin
spurt på hylla, gikk man derfor i gang med planeringsarbeidet som var ferdig ved den nye
sesongens begynnelse.
Sesongen 1921/22 kan sikkert betegnes som gjennombruddsåret for Sandefjord Skøiteklub. Vi
siterer: "Det var en sand lyst for os som stelte med skøiteklubben at føle hvilken popularitet og
sympati skøitesporten og klubben hadde i vår by. Styret laa heller ikke paa latsiden, men
arrangerte løp saa ofte det lot seg gjøre, og det saa godt som hver søndag". Det første nasjonale
løp ble avholdt 21. januar 1922 med 22 deltakerer fra seks forskjellige byer. Oslo‐løperne trakk
selvfølgelig avsted med det meste av sølvet, men en av vår egne, nemlig Holger Brandt Berg,
oppnådde dog gode plasseringer.
I denne sesong fikk man også satt i gang pokalløp for gutter med Fram Larvik. Pokalen gikk over
tre sesonger og tilfalt Sandefjord Skøiteklub til odel og eie. Videre ble det holdt pokalløp for
juniorer med Odd Skien, og også denne pokalen ble senere vunnet av vår klubb. Det første
innbyrdes klubbmesterskapet i klubbens historie, fikk Holger Brandt Berg som mester på 5 000
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meter, mens Alf Amundsen vant 500 og 1 500 meter. Thorbjørn Andresen var med som deltaker
i gutteløpet for første gang.
Sesongen 1922/23 ble enda bedre enn den foregående. Det ble holdt to nasjonale løp foruten
klubbløp og gutteløp hver søndag. Denne sesongen holdt skøyteklubben også sitt første marked
sammen med Ballklubben. Et arrangement som ga et overskudd på ca 3 000 kroner. Dette beløp
inngikk så som aksjekapital i A/S Sandefjord Stadion. Dermed hadde man også tatt det første
løft for å komme frem til bedre baneforhold. Av løpere som stadig hevdet seg på en utmerket
måte er Holger Brandt Berg, Trygve Haug, Birger Gustavsen, Einar Sunde, Yngvar Lønne, Nochart
Nilsen og Trygve Sanne. Allerede her dukker også opp Gudmund Henriksen, Reidar Gjelstad og
Asbjørn Olsen. Tre løpere som ofte er å finne på resultatlistene i årene fremover.
Sesongen 1923/24 ble imidlertid mindre god på grunn av mildvær, og det ble arrangert svært få
løp. Sesongen var også klubbens avskjed med sportsplassen ved Lunden, i og med overgangen
til Sandefjord Stadion. Mange hadde nok rike minner fra de første årene der nede på
"Grisebingen", og når man tenker på en 5 000 meter på en 240‐metersbane, rister man nok i
dag noe betenkt over hvordan det og meget annet en gang var...
Sesongen 1924/25 var så i første rekke inntoget på Stadion. Det nasjonale løp ble som vanlig
dominert av Oslo Skøiteklub, men man kunne allerede da merke at den større banen hadde
gjort sitt også for våre gutter, som tidlig i sesongen noterte personlige rekorder. Klubbmestere
ble Einar Sunde på 500 meter og Thorbjørn Andresen på 1 500 meter.
I den påfølgendes sesongen 1925/26 fikk så våre gutter det endelige gjennombrudd. Ved det
nasjonale løp 16. januar 1927 ble klubbens løpere nr. 1 og nr. 3 i konkurranse med gutter fra
Oslo, Drammen og Larvik. Løpet om "Vestfoldpokalene" begynte denne sesongen, og klubben
vant sine første aksjer i disse pokaler.
Sesongen 1927/28 ble et merkeår i klubbens historie, hvor Norgesmesterskapet selvsagt var
høydepunktet. Vi siterer: "Byen stod i de dage i Norgesmesterskapets tegn. Sonja Hennies
piruetter og Bernt, Roald, Armand, Mons Mjeldnes og de andres dueller vil nok også sent
glemmes". Men våre egne gutter hadde også vist bra saker tidlig i sesongen. Nyttårsdagen 1928
satte således Thorbjørn Andresen ny banerekord på 500 meter med 46,3 og gjorde med en gang
seg selv og banen landskjent. Thorbjørn vant senere klubbmesterskapet både på 500 og 1 500
meter, mens den nybakte junior Asbjørn Olsen vant mesterskapet over 5 000 meter.
Sesongen 1928/29 ble også i alle deler meget vellykket. Våre gutter utviklet seg ytterligere og
var snart fryktet i konkurranser, så vel utenbys som ved våre egne nasjonale løp. Ved stevnet 13.
januar 1929 besatte således klubbens løpere de tre første plasser i begge løp, med Thorbjørn
Andresen som bestemann. Thorbjørn ble også denne sesongen klubbmester over 500 og 1 500
meter, mens Asbjørn Olsen også denne gangen vant 5 000 meteren. Ved dette 10‐årsskiftet vi
nå har kommet frem til, siterer vi følgende hjertesukk: "De mange gutteløp vi hadde i sesongen
viste oss mange gode gutteløpere, så rekrutter mangler det visst ikke, bare nu ikke hvalfangsten
tar dem fra oss før de kommer så langt, som den har tat mange av vore lovende juniorer fra os".
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Klubben går videre...
Ser vi litt nærmere på hvordan sesongene rent ismessig forløper her på våre kanter, vil det være
lett å konstantere at noe riktig fart i sakene ble det sjelden eller aldri før sist i januar. Ut i
februar kom det gjerne et kortere eller lengre mildvær, for så i beste fall å få en svært kort
"ettersesong" sist i februar eller først i mars.
Sesongen 1929/30 åpnet i en ganske typisk stil. Årsskiftet vartet opp med en mengde snø, og
dermed en nesten håpløs kamp for å holde banen oppe. Plutselig gikk det over til mildvær ‐ og
det første løp på våre kanter fant sted på Frambanen, hvor Gudmund Henriksen vant 2. ærespris
i juniorklassen. En ukes tid etter holdt klubben et større mønstrinsstevne her på Stadion med 61
deltakere. Våre gutter deltok ellers i noen løp rundt omkring, men i lokalpressen blar vi
forgjeves ‐ så den videre del av sesongen har vært svært tynn for Stadions vedkommende.
Sesongen 1930/31 ble åpnet med et gutteløp
først i februar, hvor klassevinnere ble Gunnar
Haugen, Hans Berg og John Melle. Uken etter vant
klubben over Fram i kampen om juniorpokalen og
fikk den til odel og eie. Søndagen etter vant
Asbjørn Olsen både 500 og 1500 meter samme
sted, og ellers hevdet Asbjørn seg også utmerket
den videre del av sesongen. Av andre navn som
her går igjen, kan nevnes Gudmund Henriksen,
Nils Aslaksen, Hans Berg og Anders Jonassen.
Sesongen 1931/32 fikk sin åpning på Vannverket,
da isen på Stadion ikke var brukbar. Gudmund
Henriksen var her i praktslag og vant både 500 og
1500 meter på henholdsvis 46,5 og 2.35,3.
Juniorklassen ble vunnet av Thorbjørn Hem med
Per Wang, Chr. Petersen og Hans Andresen på de
neste plassene. Ut i februar ble det så arrangert
juniorløp på Stadion, og denne gang var det
Gunnar Haugen (t.v.) og Asbjørn Olsen
Chr. Petersen som tok både 500 og 1500 meter.
Gutteklassene ble vunnet av henholdsvis Karl Evensen og Harald Stange. Ved
Kretsmesterskapene gikk to av disse til SSK ved Gudmund Henriksen i senior og Reidar Gjelstad i
junior. Thorbjørn Hem ble nr. 2 sammenlagt i jr. A. I kampen om Vestfoldpokalene seiret
Sandefjord overlegent i klasse senior og junior A med Asbjørn Olsen på første‐, Gudmund
Henriksen på andre‐ og Thorbjørn Hem på tredjeplass. I junior B ble Reidar Gjelstad nr. 2.
Sesongen 1932/33 ble åpnet sist i januar med klubbløp, men først ut i februar kom det store
nasjonale stevnet med 40 deltakere. Asmund Myhre, Notodden, fikk sin første aksje i
"Atlanticpokalen", og av våre egne løpere strakk det til 3. ærespris for Reidar Gjelstad i junior.
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Neste helg ble det imidlertid ikke mindre enn tre Kretsmesterskap til vår klubb. Nemlig ved
Gudmund Henriksen i senior, Nils Aslaksen i junior B og Karl Evensen i klasse 14‐16 år. I
Vestfoldløpene noe senere vant så Gudmund Henriksen seniorklassen sammenlagt med Asbjørn
Olsen på 2. plass, og i klassen 14‐16 år vant Karl Evensen 500 meter.
Sesongen 1933/34 fikk et meget bra stevne først i februar. Rolf Asmann, Kongsberg, nappet sin
første aksje i "Atlanticpokalen". Gudmund Henriksen fikk 3. ærespris etter Asmund Myhre,
Notodden, men foran Woller Nygren, O.S.K. Et par søndager senere gjorde så Gudmund
Henriksen en meget sterk innsats på Notodden ved å vinne 3000 meter og plassere seg til 3.
ærespris foran bl.a. kanadieren Stack. En utmerket prestasjon, ikke minst tatt i betraktning av de
svært dårlige treningsforholdene Gudmund hadde hatt. Senere i sesongen er det intet å finne i
de gulnede blad.
Sesongen 1934/35 ble åpnet med deltakelse i et skøyteløp på Frambanen sist i januar. Her ble
Asbjørn Olsen nr. 2 på 500 meter senior, og Thorbjørn Hem nr. 2 på samme distanse i junior A.
Øyvind Gjelstad vant både 500 og 1500 meter i junior B. I klubbmesterskapet vant Asbjørn Olsen
både 500 og 1500 meter. Nils Aslaksen vant de samme distanser i junior A og Hans Berg i junior
B. Gutteklassene ble vunnet av Anker Carlsen, Per K. Hansen og Finn Bjørnerud. I et noe senere
nasjonalt løp på Frambanen, vant Reidar Gjelstad 500 meter junior med Asbjørn Olsen og
Øyvind Gjelstad på de neste plasser.
Sesongen 1935/36 åpnet forholdsvis tidlig, men så kom mildværet. I et klubbløp sist i januar
vant Reidar Gjelstad 500 meter og Øyvind Gjelstad 1500 meter, mens Anker Carlsen vant klasse
14‐16 år. I kampen om "Funkispokalen" tok Øyvind Gjelstad ledelsen et par søndager etter ved å
vinne både 500 og 1500 meter. Det nasjonale løp ble holdt i midten av mars, og her tilfalt 1.
ærespris Sverre Kjeldsen, Kongsberg. I junior gikk 1. og 2. ærespris til henholdsvis Øyvind og
Reidar Gjelstad. Løperne deltok ellers i en rekke løp utenbys og hadde flere gode plasseringer.
Lokalreportasjen fra den gang var imidlertid svært sparsom med meldinger fra utenbys stevner,
så det er her vanskelig å trekke frem noen enkelte resultater. Sesongen ble avsluttet med et
større kveldsløp på Stadion hvor vi blant annet hadde besøk av flere utenbys kvinnelige løpere,
med Jane Bjerke og Synnøve Lie, som vant de to første norgesmesterskapene for kvinner, i
spissen. Disse vant forøvrig hver sin distanse.
Av beretningen for sesongen 1936/37 fremgår at klubben hadde mye arbeide for å holde banen
oppe. Reidar Gjelstad gikk sin første sesong i senior, og ved løp på Kongsberg 2. juledag fikk han
tiden 45,9. Den 31. januar var det treningsløp på Stadion for gutter, og i klassen 16‐18 år vant
Anker Carlsen 1000 meter på tiden 1.48,6 foran Gunnar Haugen.
Den 7. februar holdtes nasjonalt løp hvor det deltok fire seniorer og 50 juniorer. Aasmund Myre,
Notodden, vant både 500 og 5000 meter på henholdsvis 45,2 og 9.19,8. Reidar Gjelstad ble nr. 2
på 500 meter med ny klubbrekord 45,6. I junior vant Øyvind Gjelstad 500 meter på 46,9, mens
1500 meter junior ble vunnet av Gunnar Wang Hansen, Tønsberg Turn, på tiden 2.32,7.
Ved kretsmesterskapet i Tønsberg ble Reidar Gjelstad nr. 2 i senior, Øyvind Gjelstad nr. 3 i junior
og Hans Berg ble kretsmester i junior B.
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Den 14. februar deltok Øyvind Gjelstad i Oslo og ble nr. 3 på 500 meter med tiden 45,2 hvilket
var ny klubbrekord.
Den 19. februar avholdtes internasjonalt aftenstevne på Stadion hvor Staksrud, Engnestangen,
Haraldsen, Krog med flere deltok. Georg Krog satte dengang sin banerekord på 500 meter på
43,2. En rekord som ble stående i mange år. Michael Staksrud vant 3000 meter på ny
banerekord 5.02,1.
I klubbmesterskapet som skulle gå over 500, 1500 og 5000 meter fikk man bare avviklet de to
første distansene, og Reidar Gjelstad vant 500 meter med tiden 46,6. På 1500 meter fikk Reidar
og Øyvind Gjelstad samme tid, 2.33,6. Aslaug Pedersen vant dameklassen på 500 meter med
tiden 57.0
Sesongen 1937/38 ble god sportslig. Løperne deltok i mange utenbys stevner. Nasjonalt løp
holdtes på Stadion 1. januar, og Georg Krog vant 500 meter på 43,8, og han ble også best
sammenlagt med Charles Mathiesen på 2. plass. I junior vant Finn Hodt 500 meter på 44,6 med
Øyvind Gjelstad på 2. plass med 45,7. Hodt vant også 1500 meter på 2.26,9.
I Oslo deltok Øyvind Gjelstad og fikk tiden 45,4, noe som holdt til en 3. plass. I klubbløp på
Stadion vant Øyvind Gjelstad 500 meter på 44,7 foran Karl Evensen 45,1 og Odd Gustavsen 48,2.
På 3000 meter vant Gunnar Haugen på 5.17,4 foran Øyvind Gjelstad 5.25 og Karl Evensen 5.31. I
klasse 12‐14 år vant Svein Jonassen med tiden 55,8.
I Norgesmesterskapet for junior på Lillehammer deltok Øyvind Gjelstad, Gunnar Haugen og Karl
Evensen. Øyvind Gjelstad ble nr. 5 sammenlagt og fikk tidene 44.7‐2.27,7‐9.02,6. Det var
klubbrekord på 500 og 5000 meter. I internasjonalt løp på Stadion 17. januar ble det seier for
Leo Freisinger. I Horten ble Aslaug Pedersen nr. 3 på 500 meter på 56,3 i et internasjonalt
dameløp, og hun deltok også i Norgesmesterskapet for damer i Tønsberg. I kretsmesterskapet i
Tønsberg ble Reidar Gjelstad nr. 3 i senior. Øyvind Gjelstad ble kretsmester i junior og Aslaug
Pedersen det samme i dameklassen.
Sesongen 1938/39 fikk en flott åpning i og med Ivar Ballangruds deltakelse i vårt nasjonale løp.
2 500 tilskuere overvar stevnet og Asmund Myhre, Notodden, tok "Atlanticpokalen" til odel og
eie. Øyvind Gjelstad fikk 3. ærespris i junior. På Rjukan deltok Karl Evensen, Gunnar Haugen,
Finn Bjørnerud og Svein Jonassen og gjorde god premiehøst. Odd Gustavsen, Hans Berg og
Gunnar Haugen deltok i aftenstevne i Drammen, og til kretsmesterskapet i Larvik 12. februar
anmeldte klubben en fyldig tropp. I sesongen ble det arbeidet godt for de unge rekrutter, og det
ble avholdt flere gutteløp med fyldig deltakelse.
Med sesongen 1939/40 er vi kommet frem til krigsutbruddet i Europa, og dette legger
naturligvis også en demper på idrettsarbeidet. Vårt land var jo foreløpig utenfor noen direkte
krig, og det ble forberedt til islegging og avholdelse av løp som vanlig. Klubbløp ble avholdt 3.
januar. Finn Bjørnerud vant 500 meter på 47,2 med Edgar Johansen og Gunnar Haugen på delt
2. plass med tiden 47,6. På 1500 meter satte Gunnar Haugen ny klubbrekord med 2.25,7 og Finn
Bjørnerud besatte 2. plassen med 2.32,6.
Den 30. januar holdtes pokalløp mot Fram. Løpene omfattet senior, junior, damer, 14‐16 år og
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12‐14 år. Fram seiret med 878733 points mot Sandefjords 884600 points.
I internasjonalt aftenløp 22. februar deltok blant annet George Wallace, Harry Haraldsen og
Charles Mathiesen. Harry Haraldsen ble best sammenlagt over 500 og 3000 meter. I junior seiret
Yngvar Karlsen, Gimsøy.
Den 5. mars ble klubbmesterskapet avholdt, og det ble en seier for Gunnar Haugen. I
Norgesmesterskapet for junior i Tønsberg ble Gunnar Haugen nr. 2 på 1500 meter med tiden
2.28,8.
Krigstiden
Da sesongen var over, kom krigen også til vårt land. Det gikk nu over 5 år før vi igjen skulle få
avholde løp på Stadion. Det innskrenket seg til at medlemmene kom sammen til møter og
kameratslig samvær. Da klubben i juni 1941 fikk skrivelse fra det nye Vestfold Idrettskrets, ble
det sammenkaldt til ekstraordinær generalforsamling 12. juni 1941. Formann Hans A. Andresen
refererte skrivelsen som henstilte til klubben å ta opp igjen det idrettslige arbeide og vi gjengir
et avsnitt av brevet:
"Hvis det sittende styre i Deres forening ikke vil fortsette, må der velges et nytt styre
blandt de av foreningens medlemmer som på grunn av ovennevnte forordning ønsker å
gjenoppta idrettsarbeide og således forhindre en eventuell oppløsning av foreningen".
Styret stilte sine plasser til disposisjon. Ingen ville motta valg, og alle var enige i styrets
beslutning. Samtlige tilstedeværende underskrev protokollen.
Etterkrigstiden
Så er vi da fremme ved lykkeligere tider igjen, og vi tar fatt på ny. Krigen har satt sine spor på
Stadion, og det skal meget arbeide til for å komme i gang med sesongen 1945/46. Hva det
sportslige angår, måtte det jo regnes med at fem års okkupasjon også satte sine spor i de aktive
løperes rekker. Løperne fra før krigen mistet fem sesonger, og rekrutteringen stoppet opp.
Den 26. januar 1946 var det så klart for mønstringsløp på Stadion. Løpet ble møtt med surt og
kaldt vær, men det var allikevel 500 tilskuere.
I Norgesmesterskapet for damer på Hønefoss deltok Aslaug Pedersen. Hun ble nr. 2 sammenlagt
etter å vunnet 1000 og 3000 meter og blitt nr. 2 på 500 og 1500 meter. Hun ble uttatt til å
representere Norge i landskampen mot Sovjet 13. og 14. februar liksom hun ble uttatt til å være
med den norske skøytetroppen til Russland på eftervinteren. Lorry Knutsen må også nevnes for
flere gode plasseringer.
I kretsmesterskapet seiret Aslaug Pedersen og Gunnar Haugen. Per Hansen ble nr. 2 i junior B.
Klubben holdt løp 8. mars med god deltakelse fra hele Vestfold. Oddmar Andersen, Horten, vant
500 meter på 47,6 og Per Hansen 1500 meter på 2.39,4. Lorry Knutsen ble best av damene. Av
gutteløpere herfra merker vi oss Jan Hansen, Rolf Nilsen og Bjørn Larsen. Klubben var for første
gang representert i Norgesmesterskapet for senior, nemlig ved Gunnar Haugen.
Sesongen 1946/47 ble vel kanhende en av de bedre i klubbens historie så langt både sportslig
og økonomisk. Den 20. januar holdtes nasjonalt løp som ble sett av ca 3 000 tilskuere. Det
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deltok 10 seniorløpere og 23 juniorløpere. 500 meter senior ble vunnet av Øyvind Gjelstad på
tiden 45,4 foran Finn Helgesen, O.S.K 45,9. Asbjørn Andersen, O.S.K. vant 5000 meter på 8.56,4.
Per Hansen vant 1500 meter junior på 2.30,9.
Gunnar Haugen deltok i Norgesmesterskapet for senior i Trondheim. Videre deltok han i
nasjonalt løp i Oslo. Ved kretsmesterskapet i Horten ble det kun en seier til Sandefjord, nemlig
ved John Hansen i klasse 14‐16 år. I
pokalløpet mellom Vestfoldbyene
som ble arrangert i Tønsberg, ble
Sandefjord nr. 2 etter Fram Larvik. I
Larvik oppnår Per Hansen, Anker
Bakkeli og Gunnar Haugen gode
plasseringer.
Klubbmestere ble Gunnar Haugen i
senior, Per Hansen i junior og Lorry
Knutsen i damklassen. Ved nasjonalt
løp på Rjukan oppnådde Gunnar
Haugen 1ste ærespris. Gutteløp ble
Per Hansen og Gunnar Haugen var profiler etter krigen
avholdt med stor deltakelse. Så
både på banen og i klubbens styre
avsluttes sesongen med et stort
internasjonalt aftenløp på Stadion 13. mars med 14 seniorløpere. 5 000 tilskuere overvar løpet.
500 meter ble vunnet av Georg Krog på tiden 44,2, og 5000 meter ble vunnet av Åke Seyfarth på
ny banerekord 8.32,1.
Under forberedelsene til sesongen 1947/48 hadde endel av klubbens aktive løpere avholdt
endel tilstelninger hvor inntekten skulle gå til treningsopphold. Klubben betalte et tilskudd og
følgende løpere reiste til Lillehammer for 10‐12 dagers trening: Øyvind Gjelstad, Gunnar
Haugen, Anker Bakkeli, Per Hansen og Finn Bjørnerud.
Den 25. januar holdt klubben nasjonalt løp, og det ble et strev for å få banen ryddig etter et
stort snefall. Under løpene var det kaldt og blåsende. I seniorklassen vant Kristian Strøm jr.,
Horten. Gunnar Haugen ble nr. 5 sammenlagt. I junior ble Anker Bakkeli nr. 2 sammenlagt med
Finn Bjørnerud på 4. plass.
I et par gutteløp som klubben avholdt med god deltakelse merker vi oss Hans Sperre i klasse 10‐
12 år, Bjørn Larsen i klasse 12‐14 år og Rolf Nilsen i klasse 16‐18 år. Ved nasjonalt løp i Larvik fikk
Gunnar Haugen 1ste ærespris med Charles Mathiesen på 2. plass.
Kretsmesterskapet og kampen om Vestfoldpokalen ble arrangert på Stadion. Øyvind Gjelstad
vant 500 meter på tiden 44,9, og Gunnar Haugen vant 1500 meter på 2.31,0. Fram Larvik ble
vinner av Vestfoldpokalen for 1948.
Den 25. februar ble det arrangert internasjonalt aftenløp som talte hele 17 seniorer, deriblant
Per Hansen som i denne sesong startet i senior. Likeledes var både Øyvind Gjelstad og Gunnar
Haugen med. Torodd Hauer, Brandbu, vant 500 meter på 44,8 og Huises fra Nederland vant
5000 m på 8.48,9. Ca. 1000 tilskuere overvar løpene. Ved et løp i Bergen senere i sesongen fikk
Gunnar Haugen 2. ærespris
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Sesongen 1948/49 ble dårlig både sportslig og økonomisk. Skøytebanen var åpen kun sju dager,
og hele åtte ganger ble isen lagt. Våre senior‐ og juniorløpere deltok utenbys i en rekke stevner,
og Gunnar Haugen klarte å sette klubbrekord på 10 000 meter med 18.15,9 ved et stevne på
Rjukan. Kretsmesterskapet ble arrangert i Tønsberg, men det ble ingen kretsmesterskap til
Sandefjord.
Da var vi fremme ved klubbens 30‐årsjubileum som ble feiret slik seg hør og bør. Festen sto i
Dronningensgate 9 og nærmere 50 av klubbens medlemmer var til stede. Formann Reidart
Thilert ønsket velkommen og kveldens toastmaster, Arne Thoresen ledet kvelden. Talene var
mange og sangen til jubileumsfesten var som følger:
Til SSK
Ved 30‐årsjubileet 16/12‐49
(mel.: Måkeskjær)
Her er vi samlet til skøytefest,
vår klubb har jubileum.
Tredveårsdagen vi gir vår gest ‐
og hygger oss som best.
Minner fra svunne tider
lett over isen glider.
Vel, det var mange og tunge tak,
men vi satt’ pris på vår skøytesak.
Spenstige og kjekke karer,
gled over isen for seier å nå ‐
Leve S.S.K.!

Ja, denne kklubben har gjort det bra,
tross våre breddegrader.
Lite med gryn vara det nå og da,
Men premier ble det, ja.
Se deg litt rundt om bordet ‐
Finner du straks i «koret»
formenn tilbake fra år til år
Aktive gutter som for deg står
som den gang da de gjorde
riktig en is‐furore.
gled over isen for seier å nå ‐
Leve S.S.K.!

La da vår kveld bli en skøytekveld
i ly av gode minner.
Var det litt stritt – var det moro lell,
det føler du nok selv.
Sleng da med begge arme –
føl riktig skøytevarme.
Fremgang skal spores i dag som før,
mildværet tar vi med godt humør.
Klubbilden liflig brenner ‐
alltid blant gode venner.
Innsats på isen for seier nå –
Leve S.S.K.!
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Vi noterer følgende klubbrekorder pr. 01.01.49.
Herrer:

Damer:

500 m

Øyvind Gjelstad

44,7

500 m

Aslaug Pedersen

53,3

1500 m

Gunnar Haugen

2.25,7

1000 m

Aslaug Pedersen

1.52,9

3000 m

Gunnar Haugen

5.09,9

1500 m

Aslaug Pedersen

2.56,2

5000 m

Gunnar Haugen

8.49,0

3000 m

Aslaug Pedersen

6.17,0

10 000 m

Gunnar Haugen

18.15,9
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50‐tallet ‐ klubben arrangerer to NM
Tidlig på 50‐tallet er det unggutten Rolf Moen Nilsen som fremhever seg mest av Sandefjord‐
løperne. Han blir kretsmester i junior B i 1951, blir tatt ut på juniorlandslaget og hevder seg i
mange løp som juniorløper. Flere internasjonale stevner blir arrangert på Stadion og publikum
møter frem i tusentall for å se sine helter på skøytebanen. Det er stadig økt oppslutning om
klubbløpene, og vi kan lese om opp mot 50 deltakere i 1951. I årene 1952 og 1953 er det
fortsatt Rolf Moen Nilsen som er den unge lovende i klubben. Han blir sett på som Vestfolds
mest lovende løper, og vinner en rekke løp til tross for at varierende isforhold hemmer
treningsarbeidet hans. Klubben arrangerer jevnlig poengløp og klubbløp og gjør det også bra i
Kretsmesterskap. Fra årsberetningen i 1956 leser vi at det ble avholdt hele 8 poengløp eller
pointsløp som det ble kalt. Vinnerne sammenlagt
ble Åke Hammerbech, Trond Feen, Tore Vataker og
Rolf Moen Nilsen blant guttene, og Reidun Nilsen
og Eva Lund Nilsson blant jentene. Og sistnevnte
som vant klassen 10‐12 år skulle vi høre mye om på
jentesiden i årene fremover. Eva satte flere klubb‐
og kretsrekorder og vant KM og en rekke andre løp i
aldersbestemte klasser på slutten av 50‐tallet. Tore
Vataker var et navn som gikk igjen på herresiden.
Han vant blant annet KM i klasse 16‐18 år i 1957,
hevdet seg i flere løp spesielt på 1500 m, og ble
fremhevet som en av landets aller beste
juniorløpere. Så blant de yngre hadde vi løpere som
hevdet seg også på 50‐tallet, men ser vi på
klubbrekordene for seniorer pr.01.12.57 så er det
kun én rekord som er forbedret siden 1949. Det var
Rolf Buodd som gikk 1500 m i 1954 på 2.22,5. På
En ung Eva Lund Nilsson, en lovende
skøytetinget i Larvik i 1957 ble Sandefjord Skøiteklub
tildelt NM allround for juniorer i 1958 og senere også
løper på 50‐tallet
NM for damer samme år.
I 1958 var det igjen klart for NM i Sandefjord, ikke bare et, men to. Nemlig junior‐NM allround
for herrer og NM allround for damer. Det var diskusjon om mesterskapene skulle arrangeres på
Stadion eller i Bugårdsparken, men krav fra Skøyteforbundet om at det skulle være gjerde rundt
banen, gjorde at valget falt på Stadion. I forkant av NM ble det arrangert internasjonalt løp i
Sandefjord med 19 deltakere, hvorav ni utenlandske, deriblant hele det nederlandske
landslaget. Til enorm skuffelse for publikum og ikke minst arrangør glimret dessverre de beste
norske med sitt fravær. Det ble tredobbelt nederlandsk med Van Der Grift som vinner.
25. – 26. januar var det så klart for NM allround for damer. Det skal sies at bredden på
damesiden ikke var imponerende på den tiden. De to foregående år ble NM avlyst grunnet for få
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deltakere, og også i 1958 var det kun seks påmeldte i
seniorklassen og 18 i juniorklassen. Det var glimrende
forhold under mesterskapet, og avviklingen sto til topp
karakter. Sonja Ackermann Olsen O.I. vant
oppskriftsmessig seniorklassen etter å ha vunnet tre
distanser. Nærmest fulgte friidrettsdamen Jorunn
Tangen fra BUL som gikk sin første sesong på skøyter. I
juniorklassen som var det første uoffisielle
mesterskapet på kvinnesiden, ble det seier til Mette
Rosenvinge fra Lillehammer. SSK hadde med to løpere,
men ingen av dem nådde helt opp. Lillian Abrahamsen
ble best med en 11. plass sammenlagt.
Om det var liten oppslutning om Norgesmesterskapet
for damer, var interessen desto større for junior‐NM
allround som skulle gå av stabelen to uker senere. 54
påmeldte måtte slankes til 30 deltakere som var
grensen på den tiden. I tillegg deltok 11 kunstløpersker.
I følge ekspertene hadde Norge aldri hatt en bedre og
større stab av juniorløpere enn foran dette mesterskapet. Vinnerne fra NM damer i 1958, Sonja
Edmond Lundsten, Hamar var favoritt, men Magne Hval Ackermann Olsen og Mette Rosenvinge
som satte uoffisiell verdensrekord på 5000 m helgen før
mesterskapet, ville også ha et ord med i laget. Nær sagt som vanlig, ble det en kamp mot
værgudene. Sneen lavet ned i forkant av mesterskapet, på lørdag var det bitende kaldt med 14‐
15 minusgrader og en iskald nordavind, mens søndagens stevne måtte utsettes på grunn av
snøføyke etter et større
snøfall og sterk vind.
Men når stevnet startet,
skinte endelig solen.
Mesterskapet startet
med høytidelig trekning
på Hotel Atlantic på
fredag, og lørdag kl 17
var det klart for 500 m
som første distanse i
bitenden kulde ‐
gradestokken viste 14‐15
kuldegrader og i tillegg
var det en iskald
nordavind og trå is, så
forholdene var ikke
Tore Vataker var SSK sin representant ‐ her i par med Svend E. Sogge
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ideelle for løperne. Men favoritten Edmond Lundsten taklet forholdene og ble eneste løper på
45‐tallet når han vant åpningsdistansen på 45,3 og skaffet seg et forsprang på hele 1,4 sekunder
til sin argeste konkurrent Magne Hval. Litt kjedelig var det at en av outsiderne,
langdistansespesialisten Reidar Andersen falt allerede i starten på sin 500 meter. Selv om
Magne Hval slo tilbake og vant 3000 meter senere på kvelden foran Reidar Andersen, tok han
bare 3,5 sekund på Lundsten som gikk inn til 4. plass på distansen, og favoritten hadde en
behagelig ledelse etter første dag.
Natt til søndag lavet sneen ned i Sandefjord, og stevnet ble utsatt i to timer ettersom
værmeldingen for ettermiddagen var betraktelig bedre. Og det var lurt, for som Sandefjords
Blad skriver: "Da Arne Thoresen kommanderte funksjonærene på plass skimtet vi solen og ikke
lenge etter stilnet sannelig også vinden. Og da Lundsten kom på 1500 meter, så ble ikke Gunnar
Haugens banerekord eldre". For Lundsten tok en ny distanseseier på 1500 og satte banerekord
på 2.25,1 foran Tor Guttu, mens Magne
Hval måtte nøye seg med en 7. plass på
distansen. Dermed hadde Lundsten et
forsprang på ca. 20 sekunder før den
avsluttende 5000 meteren. Dette ga
aldri Hamar‐gutten fra seg. Hval gikk en
sterk 5000 på 8.42,5 og slo Lundsten
med nesten 10 sekunder, men det
holdt verken til sammenlagtseier eller
distanseseier. For Lundsten vant klart
sammenlagt og sluggeren Reidar
Andersen fra Oslo tok distanseseieren
4 tideler foran Hval og tok dermed en
Gull til Edmond Lundsten. Her sammen med Gunnar
sterk 6. plass sammenlagt til tross for
fall på 500 meter. Sølvet sammenlagt
Haugen som hadde hatt banerekorden på 1500 i 17 år
gikk til Magne Hval, mens Tor Guttu tok
bronsemedaljen. Vår egen deltaker Tore Vataker fikk plasseringene 18. plass på 500, 23. plass på
3000 og 16. plass på 1500 meter. Til tross for at værgudene ikke spilte på lag, stod Sandefjord
Skøiteklub for et vel gjennomført arrangement selv om været førte til dårlig publikumsfrem‐
møte og et dundrende underskudd økonomisk.
Når det gjaldt kunstløp, så var det Siri Kamfjord fra OSK som tok
gullet etter et stilig og vel avstemt løp. 10 år gamle og knøttlille Berit
Unn Johansens fra O.I. fulgte på sølvplass og ble en
publikumsyndling, mens Vivi Ann Østby O.I. tok bronsemedaljen.
Hundrevis av skolebarn bivånet kunstløpkonkurransen siden alle
folkeskolene og yrkesskolen hadde gitt sine elever fri et par timer på
lørdag formiddag slik at de kunne se mesterskapet. Den Høyere
skole derimot, mente det ble for kaldt for elevene å stå og se på!
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"Jomen var det moro, nå skal jeg hjem og spørre far om jeg kan få sånne skøyter", sa en av
elevene til lokalavisens utsendte i etterkant av stevnet. Så dette var en flott inspirasjon for den
yngre garde.
Selv om NM ikke ble noen suksess for vår lovende juniorløper Tore Vataker, så vant han både
KM i Tønsberg og en rekke andre løp utover i sesongen. Vi noterer oss også at Anne Mari Hvaal
og Reidun Nilsen vant løp i Oslo, og begge satte samtidig klubbrekorder. På årsmøtet ble Ragnar
Lund Nilsson gjenvalgt som formann, og det ble vedtatt at klubben skulle søke
Norgesmesterskapet for seniors i forbindelse med klubbens 40‐årsjubileum i 1959. Dette
mesterskapet fikk vi ikke, men vi arrangerte uttagningsløp til NM med mange store navn på
plass. Dette ble vunnet av 22 år gamle Nils Aaness som vant tre løp og satte banerekord på
samtlige. Spesielt imponerte unggutten på sin aller første 10 000 meter hvor han satte
banerekord med 18.08,7 og var hele 7 sekunder foran nærmeste konkurrent.
Bugårdsparken som var blitt vår nye skøytearena, viste seg som en god arena og fikk både skryt
av løpere og trenere, og det ble satt bedre banerekorder enn på Stadion. I 1959 arrangerte
klubben et stort nasjonalt stevne for de yngre med hele 140 deltakere. Eva Lund Nilsson var den
av våre løpere som hevdet seg best når hun vant 400m i klassen piker 12‐14 år. Utover dette ble
det arrangert en rekke mindre løp og i tillegg KM for de eldste. Skolemesterskap ble arrangert
med 163 deltakere og 251 personer tok ferdighetsmerket på skøyter.
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Stolt øyeblikk – arrangør av NM på skøyter i 1961
Blant mange flotte arrangementer i klubbens 100‐årige historie, er nok uten tvil NM‐helgen 28.
og 29. januar 1961 det største og mest vellykkede.
Etter et glimrende innlegg av daværende formann Ragnar Lund Nilson på Skøytetinget høsten
1960, ble altså Sandefjord Skøiteklub tildelt norgesmesterskapet i 1961 – 33 år etter at
mesterskapet forrige gang ble arrangert i byen. Det gjenvalgte styret med Ragnar Lund Nilson
som formann, ble på klubbens generalforsamling på Håndverkeren enstemmig valgt til
Hovedkomité for mesterskapet.

Hovedkomitéen for NM i 1961 gjorde en alldeles utmerket jobb.
Kampen mot værgudene ble som alltid en utfordring. Mildvær gjorde det vanskelig å få isen på
plass, men allerede helt i begynnelsen av januar kunne formann Lund Nilson melde om at det nå
var is på banen. «Ja, over hele banen er det is. Den er riktignok tynn, men den er hard og ligger
dekket av sne. I kveld meldtes det om høytrykk og kommende kuldegrader. Det var
symptomatisk, bare det nu ikke etterfølges av lavtrykk», sa Lund Nilson i samtale med
Sandefjords Blad 4. januar. Og takket være iherdig innsats av kommunens folk, ble isen klar i god
tid, og klubben var også i stand til å arrangere en vellykket generalprøve helgen før den store
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begivenheten. Her benyttet Fred Anton Maier sjansen til å teste NM‐isen og gikk inn til 2.23,8 på
1500 m utenfor konkurranse.
23. januar offentliggjorde Norges Skøyteforbund at 20 løpere med "Kupper’n" i spissen var tatt
ut til å delta i NM. Detter var i henhold til de fastsatte regler for antall løpere. Det ikke alle vet er
at NM i kunstløp ble arrangert samtidig, og her deltok 8 damer, mens Liv Lunde og Erik Grünert
var det eneste paret i parløp, og Per Kjølberg var eneste løper i herreklassen.
Forhåndssalget av billetter var meget bra, og
presse fra hele landet stilte opp. Sandefjords
Blad skriver: «Pressefolk i stort antall har for
lengst meldt sin ankomst til Sandefjord i
forbindelse med mesterskapet. Og selvsagt
kommer Kringkastingen og Fjernsynet og
Norsk Film. Endog NRK’s kortbølgeavdeling
sender etpar reportere for å dekke
begivenheten for sjøfolk og andre nordmenn i
utlandet.»
De dyreste billettene kostet 10 kroner.
Fredag 27. januar gikk startskuddet for NM‐helgen med trekning på Park Hotel. Skøytepresident
Armand Carlsen, mesterskapets oppmann Alf Johannessen og Sandefjords ordfører, h.r. advokat
Kjeld Hansen‐Just var blant dem som var tilstede.
Så var vi fremme ved selve arrangementet.
Alléen fra sentrum og opp til Bugården var
pyntet med vimpler. Publikum strømmet til i et
antall av over 6 000 til tross for at
Handelsstanden ignorerte oppfordringer om å
stenge tidligere for at folk skulle rekke
mesterskapet. Fem minutter for tidlig i forhold
til skjema, ankom også H.M. Kong Olav. Foran
inngangen ble han ønsket velkommen av
fylkesformann Gerh. Dahl og de andre
fremmøtte med Anders Jahre i spissen. Inn på
banen kom Kongen med skøytepresident
Armand Carlsen på sin høyre side og formann i
SSK Ragnar Lund Nilson på sin venstre side.
Annonsering i pressen over hele landet var viktig
Kong Olav bodde for øvrig hos skipsreder Anders Jahre under oppholdet i Sandefjord, og Kongen
var en av de mest interesserte tilskuerne og hadde sitt program og sin penn og noterte tider og
laget tabeller som det er en kongelig verdig. På ærestribunen hadde Kongen også selskap av
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blant annet ordfører Kjeld Hansen‐Just og æresgjesten Bernt Evensen (som vant forrige NM i
Sandefjord i 1928).

Kong Olav på plass på ærestribunen sammen med f.v. fylkesmann Gerh. Dahl, skipsreder Anders
Jahre, skøytepresident Armand Carlsen, ordfører Kjeld Hansen‐Just og æresgjest Bernt Evensen.
Fra starten av stevnet leser vi i Sandefjords Blad: «Etter 2 tyvstarter sendte starter Reidar Thilert
Tønsbergs store Fred Anton Maier av sted mot Odd Wilhelmsen og 500 meteren var i gang.
Wilhelmsen ledet hele løpet, gikk energisk og det vi var mest spendt på var tiden – og isen.
Straks efter var Per Jorsett i høyttaleren med resultatet, 45,2 – altså var isen trå. Trøen vant over
Sogge som hadde et feilskjær i venstre sving og så, i 3. par kom dagen vinner. Den unge
trønderen Magne Thomassen gikk i kjapp takt fra indre bane, holdt snekantene godt og
øyeblikket efter at Gunnar Haugens fotocelle hadde blunket til oss, surret den store tavlen på
innerbanen rundt med 3 firetall, 44,4.». Nils Aaness ble nr. 2 på 45,0, men forspranget ned til
Knut Johannessen ble ikke mer en 6 tideler, og "Kupper’n" hadde allerede koblet grepet på sin
argeste konkurrent.
Det ble ingen lang pause mellom 500 og 5 000 meter, men nok til at yr og tåke la en klam og
vemmelig hånd over banen. På det verste forsvant nesten løperne i «tjukka». Vinden økte også i
styrke, og selv om fuktigheten gjorde isen glattere, ble den også mer oppgått, så det var tøffe
forhold på 5 000. Etter tre par ledet Thorstein Seiersten på 9.04,0, og det var klart for lørdagens
store par: Nils Aaness mot Fred Anton Maier. De to fulgte hverandre som skygger i runde etter
runde, men på slutten fikk ikke Maier gått ut sine lange, spesialskjær og Aaness seg sakte men
sikkert fra, og en tydelig lykkelig Aaness vinket til publikum etter å ha gått i mål på 8.54,2, tre og
et halvt sekund foran Maier. Så i sjuende par var det klart for "Kupper’n". I følge Sandefjords
Blad var det ikke tvil om at "Kupper’n" var nervøs før start. Han hadde fått høre mye rart i det
siste og måtte overbevise seg selv og andre om at han fortsatt var mesteren. Og det gjorde han.
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Han åpnet på 41, så fulgte en serie 42‐runder og der paret Aaness‐Maier fikk 44 hadde
"Kupper’n" 43 etterfulgt av 41 og 42 og kom i mål til overlegen seier på 8.42,9. Han overtok
dermed også ledelsen i sammendraget etter første dag foran Aaness og Odd Wilhelmsen.
Vi referer nok en gang Sandefjords Blad: «Det var litt av et syn i Bugårdsparken da søndagens
løp kunne ta til. Isen så delikat ut i solskinnet – selv om den ikke var rask og glatt. Det var friskt,
vaiende flagg i upopulære, sure vindkuler inn fra sydvest og det var farver og jubel fra 10‐11 000
mennesker tettpakket rundt isflaten. Og på den høye «Gratishaugen» i øst sto det sikkert et par
tusen til og hadde Norgesmesterskapet i fugleperspektiv. Det var litt av en folkefest.
Ikke før var vår presise og populære Konge på plass på indre bane, trompetene skrattet fanfare
og flaggsignal så kalte starter Nils Sandmo Magne Hval og Fred Anton Maier til start på 1 500
meter.»
Det ble tidlig klart at isen og kanskje aller mest vindkulene gjorde at vi kunne glemme tider ned
mot banerekorden. Maier vant paret på 2.31,7 noe som skulle vise seg å holde til en 9. plass på
distansen. I tredje par var det klart for "Kupper’n" mot Trøen. Trøen fikk det ikke til, men Knut
Johannessen gikk inn til foreløpig ledelse på distansen på 2.28,5. Denne ledelsen holdt helt til
Nils Aaness etter å ha holdt Johannessen's rundetider på de to første rundene, klinket til med en
knallsterk 3. runde. Selv om det ble tungt på slutten, holdt det både til distanseseier på 2.26,9
og i tillegg ledelse sammenlagt før 10 000. Men med kun 3/1000 poeng foran Knut Johannessen
var det ikke mange som var i tvil om hvor sammenlagtseieren skulle havne.
I pausen mellom 1 500 og 10 000 gjorde kunstløperne unna sitt spesialløp, mens de hadde gått
pliktløp på morgenen før 1 500 meter. Anne Karin Dehle, O.S.K. ble norgesmester sammenlagt
blant damene, mens Per Kjølberg, O.I. som eneste mannlig deltaker naturlig nok vant
herreklassen.
Med kunstløpene forsvant også solen for godt fra Bugården denne søndagen. Allerede i 2. par
på 10 000 kom paret folket ventet på. Knut Johannessen mot Nils Aaness der gevinsten var
laurbærkransen og mesterskapet. Ingen trodde i fullt alvor at Aaness kunne følge "Kupper’n"
som bare trang et par tiendedeler – noen hevdet sågar at "Kupper’n" kunne ramle to ganger og
likevel bli mester – «Nå er’n i humør igjen».
"Kupper’n" tok kommandoen fra start, brukte noen 45‐runder på å bli varm, men så gikk det på
44‐runder stort sett hele veien. En vindkule sendte rundetiden opp i 45, men da svarte han med
en runde på 43. Jubelen bar ham rundt banen og i mål var Aaness over en halv runde bak, men
likevel tidsnok til en fjellsikker andre ærespris.
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I siste par kom så Vestfolds langdistansestjerne Fred Anton Maier som hadde gjort oppmerksom
på at han var svært misfornøyd med innsatsen på 5 000 meter på lørdag, og at han aktet å gå
seg opp til 3. ærespris. Sin vane tro åpnet han hardt, langt hardere enn mesteren selv og
regnværet som satte inn midt under Tønsberg‐guttens løp, lot ikke til å dempe innsatsviljen der i
gården. En tid var han hele 20 sekunder for Knut Johannessen, men han falt noe av på slutten.
Likevel ble det en flott distanseseier og ny banerekord på 8.07,0 – hele 17 sekunder foran
"Kupper’n". Dermed gikk han seg også opp i sammendraget og klarte 3. ærespris.

Vi fikk fire forskjellige distansevinnere. F.v. Knut Johannessen (5000 m), Nils Aaness (1 500 m),
Magne Thomassen (500 m) og Fred Anton Maier (10 000 m).
Og så kunne Lund Nilson, Gunnar Haugen, Edgar Johannessen og alle hjelperne banen rundt
puste lettet ut, mens oppmennene utropte årets norgesmestere. Og regnet strømte ned og folk
strømte ned til byen til sen middag. Et særdeles vellykket norgesmesterskap uten et eneste
feilskjær fra arrangørene var over – noe følgende sitater fra ulike aviser bekrefter:
Ragnar Larsen i Aftenposten: «Sandefjord Skøiteklub arrangerte NM på skøyter uten å begå en
eneste feil. At været i siste øyeblikk slo om, kan man ikke klandre arrangøren for. De gjorde
forresten et fortrinnlig arbeid med isen. Den var selvfølgelig ikke av beste kvalitet, men den gav
like forhold for alle løpere, og da må man være tilfreds. Banen i Bugårdsparken ligger vakkert til,
men det er vel et spørsmål om ikke de vakre åsene tett inntil banen blir litt dyre for arrangørene.
Vi skulle anta at minst fire tusen mennesker så løpene derfra disse to dagene. Ved siden av var
høyttalerne så gode at alle fikk med både rundetider og resultater. Maken til «gratishaug» er
det ikke mange baneanlegg som har, heldigvis for arrangørene. Det tekniske utstyret i
Bugårdsparken var førsteklasses. Tidtagningen var elektrisk, og dermed var det ingen som fant
anledning til å diskutere tiendedeler ved tidtagningen. Alle offisielle arrangementer foregikk på
Park Hotel. Det var stil over alt Sandefjord gjorde for sine gjester disse dagene.»
Ragnvald Johnsen i Morgenbladet skriver at «arrangementsmessig ble mesterskapet en suksess.
Bugårdsparken besto sin premiere som idrettsarena med glans, og arrangøren Sandefjord
Skøiteklub, kan nu puste lettet ut i forvissning om at de har gjort en god jobb».
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Leif Jacobsen i Morgenposten skriver: «Sandefjord Skøiteklub har all ære av avviklingen av årets
mesterskap. Ingenting var overlatt til tilfeldighetene og de 15 000 betalende tilskuerne til
sammen gir vel også et ganske pent nettoutbytte. Det er klubben vel unt.»
Henning Olsen, Sportsmanden: «Alt i alt ble det et meget hyggelig Norgesmesterskap med sol
og en temperatur som tiltalte publikum. Arrangementet var utmerket og funksjonærene
påpasselige. Det var nok et kjempearbeide å få banen og isen i stand under de rådende forhold. I
natt var det således både regnvær og snevær. Derfor bør Sandefjord Skøiteklub vises all
honnør.»
Og legenden Per Jorsett sier i samme blad: «Når man snakker om respektabel innsats må man i
aller høyeste grad ta med arrangørene i Sandefjord Skøiteklub. I løpet av de to hektiske dagene
kunne man aldri merke en eneste klikk, og selv om værgudene sviktet i et avgjørende øyeblikk
tror vi man reiser fra Sandefjord med utelukkende gode minner. Det ble nemlig kåret verdige
mestre, det var over 16 000 betalende tilskuere på banen i løpet av disse to dagene, og
storparten holdt ut til slutt og hyllet mestere og distansevinnere efter fortjeneste. Det var nemlig
store dager for vestfoldingene selv om tidene ikke kan sammenlignes f.eks. med Squaw Valley‐
noteringene».
Vi tar avslutningsvis med Kringkastingens skøytereporters betraktninger etter mesterskapet:
«‐Alt gikk programmessig og fint, så langt jeg kan bedømme, sa stevnets dyktige oppmann Alf
Johannessen, Skien da laurbærkransen lå vel på plass rundt Knut Johannessens skuldre. ‐Jeg
visste jo at arrangøren hadde nedlagt et kjempearbeide på forhånd for at alt skulle klaffe – og
jeg vil si at gjennomføringen av mesterskapet sto fullt på høyde med opplegget. Det klikket ikke
på noe punkt, efter hva jeg kan forstå. ‐Værgudene var ikke udelt sympatisk innstilt – snefall
både fredag natt og lørdag natt var ikke hva man ønsket seg. Mildværet og vinden skapte om
enn likeså dog ikke de gunstigste forhold for løperne, hvilket altså førte til at vi ikke fikk de gode
tider. Det synes jeg var synd. Det hadde jo vært ekstra hyggelig for publikum når man nu for
engangs skyld hadde skøyteeliten samlet i Sandefjord – om man hadde kunnet få noe bedre tider
enn tilfellet var.
Oppbudet av pressefolk, pressefotografer, kringkastings‐, fjernsyn‐ og filmfolk var usedvanlig
stort under dette NM. Arbeidsforholdene for alle disse som hadde som oppgave å bringe
mesterskapet frem til alle kanter av landet, var meget gode for alle – i hvert fall så langt
arrangøren hadde makt over det. De ga også tydelig uttrykk for dette. Hva den matmessige
underbringelse av reporterne angår, tviler jeg på om den kunne vært bedre og greiere. Vestfold
Slakteri og Slottsis hadde på dette punkt inngått et meget fruktbringende samarbeide til alles
tilfredshet. De fikk bare lovord – og fortjente det sannelig også.
På sekretariatet som holdt til i møterommet i sentralgarderobeanlegget, var det ganske travelt
for å få utregning, stensilskriving og mangfoldiggjørelse av resultatlistene ferdig så hurtig og
greit som bare mulig. Johnny Sundby og Hans Amundsen hadde hovedansvaret for denne viktige
del av arrangementet. Ikke minst Sundbys lune og muntre kommentarer til det aktuelle og
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øyeblikksnære skapte her en egen fin tone som bidro til å få arbeidet enn raskere unna. Man
merket lite til det hektiske og oppjagede mas som det så ofte har lett for å bli i et sekretariat av
denne art. Og så skal vi huske på at ingen av disse to fikk anledning til å se et eneste par i aksjon
noen av de to dagene.
Mesterskapets fanfare – spesielt komponert av Knut Hansen for dette NM – vakte berettiget
oppmerksomhet og satte en ekstra spiss på så vel den egentlige åpning ved trekningen fredag
aften som på begge stevnedagene. Knut Hansen forteller at fanfaren ikke er laget over noe
bestem tema – «det er fri fantasi, bare noe jeg har snekret sammen. Hyggelig å høre at den
gjorde seg».

Knut "Kupper'n Johansen
Norgesmester på skøyter 1961
500 m:
5 000 m:
1500 m:
10 000 m:
Sammenlagt:

45,6
8.42,9
2.28,5
18.24,2
202,600
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Det har versert mange tall hva gjelder tilskuerantallet under NM på skøyter i 1961. Nedenfor
finner du det origiale, reviderte billettoppgjøret som viser det nøyaktige antallet som har løst
billett. Antall betalende tilskuere i løpet av helgen var 15 822. I tillegg ble det gitt ut 1 258
fribilletter slik at det totale antallet innenfor portene var 17 080. I tillegg kommer de som
bivånet stevnet gratis fra de omkringliggende åsene. Billettinntektene utgjorde kr 110 822,‐ et
imponerende beløp i 1961. Hvis vi tar utgangspunkt i endring i konsumprisindeksen fra SSB
tilsvarer beløpet drøyt 1,4 millioner kroner i dagens kronveverdi.
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60‐tallet etter Norgesmesterskapet og 70‐tallet
På en bra besøkt generalforsamling i etterkant av Norgesmesterskapet ble Hans A. Andresen
enstemmig utnevnt til klubbens første æresmedlem. Overskuddet fra skøyte‐NM ble presentert
og det lød på formidable 53 000 kroner. "Vi har arbeidet for å skaffe klubben kapital. Nu har vi
det, og kan legge vårt arbeid på
skøyteløperne" sa en stolt Ragnar L.
Nilsson som ble gjenvalgt som
formann.
Blant de aktive i klubben i sesongen
1961/1962 var det Odd Johansen
som fremhevet seg i 10‐12
årsklassen. Han vant en rekke løp og
viste imponerende takter. Fra sjøisen
i Tjølling meldte den unge, lovende
18‐åringen Bjørn Tveter overgang til
SSK. Han ble sett på som et stor‐
talent og det skulle vise seg å
stemme til punkt og prikke. Klubben
arrangerte internasjonalt løp i
Bugården, men sur og kraftig vind
gjorde at både publikum og de gode
tidene uteble. Poengløp var
populært, og ble arrangert vinteren
igjennom ‐ ikke bare dette året, men hvert år på denne tiden.
På tampen av sesongen imponerte Bjørn Tveter med 45,9 og
ny personlig rekord til tross for "paddehatter" på banen i
Bugården ‐ noe som var vanlig på slutten av sesongen.
Og utover på 60‐tallet var det Bjørn Tveter og etterhvert også
Hallvard Smørgrav som var navn som gikk igjen. Tveter flyttet
stadig klubbrekordene nedover og under KM i 1964 gikk han
500m på 43,4 ‐ en tid som var raskere enn Roar Grønvold som
gikk i seniorklassen. Ingen overraskelse at Bjørn Tveter
kvalifiserte seg til junior‐NM dette året, men noe mer over‐
raskende at han gikk hen og tok sølvmedaljen sammenlagt
bare slått av Roar Grønvold fra HBSK. Også Odd Johansen
fortsatte å imponere og vant stadig løp i de yngre klassene.
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Sølvvinner Bjørn Tveter

I 1965 arrangerte vi KM i Bugården og vi merker oss at Øivind Tveter ble nr. 2 i klasse 10‐12 år
mens Ivar Sletsjøe ble nummer 4. Dette var navn man skulle høre mye om fremover. Eneste
kretsmester fra SSK ble Yngvar Andreassen i klasse Gutter 14‐16 år. Senere på sesongen satte
Andreassen også flere nye klubbrekorder og vant flere lokale løp.
Klubbens lovende juniorløper Hallvard Smørgrav
ble tatt ut til junior NM som gikk av stabelen i
Larvik. Og hvilken prestasjon unggutten gjorde.
Han var definitivt ikke blant favorittene, men etter
to gode løp og henholdsvis 3. og 5. plass på 500 og
3000 meter, lå SSK‐løperen på 2. plass etter første
dag. Etter et nytt sterkt løp på 1500 meter på
søndagen som riktignok ikke holdt til mer enn en
8. plass på distansen, lå Smørgrav på 3. plass før
den avsluttende 5000 meteren. Og tallenes tale
var at han måtte slå ledende Dagfinn Hagen med
omkring 9 sekunder og Ole Chr. Iversen med 7
sekunder. Utrolig nok ‐ det klarte faktisk 17‐
åringen. Tiden 9.47,9 var 15 sekunder bak
vinneren på distansen Jon Reinskou fra O.S.K., men
det betød ingenting for det som var vesentlig ‐
tiden var bra nok til å ta igjen både Hagen og
Iversen og en stolt Hallvard Smørgrav hadde
sensasjonelt tatt Sandefjord Skøiteklub's aller
første gullmedalje i et norsk mesterskap.
Hallvard Smørgrav vant senere også KM og en
rekke andre lokale løp. Etter sesongen flyttet
Smørgrav til Hamar og meldte seg inn i Hamar IL.

Hallvard Smørgrav på 5000m på vei mot
gull og laubærkrans i junior‐NM.

I sesongen 1965/1966 dukker Svein Rye‐Johnsen opp i klasse 10‐12 år. Det var en løper vi skulle
høre mye om i årene fremover. Allerede dette året viste Rye Johnsen sitt store talent og vant en
rekke løp. Jan Erik Larsen var også en løper som hevdet seg godt i årsklassen over, blant annet
med en sterk 2. plass i det nasjonale stevnet i Bugårdsparken som samlet 190 løpere.
I sesongen 1966/1967 arrangerte klubben nasjonalt skøyteløp for Senior damer og Junior
herrer. Her slo 19 år gamle Lisbeth Berg O.I. til med ny norsk rekord på 3000m med tiden 5.28,8.
Vår egen Erik Ellingsen imponerte og vant overlegent i juniorklassen etter to distanseseire.
Senere kvalifiserte Ellingsen seg for junior NM i Narvik. Her gikk han opp mot sitt aller beste,
perset på samtlige distanser og gikk inn til en 11. plass sammenlagt. Jan Erik Larsen og Svein
Rye‐Johnsen fortsetter også fremgangen og er stadig å se på toppen av resultatlistene.
Sesongens høydepunkt for arrangementskomiteen er et internasjonalt skøyteløp i Bugården
med kjente navn som Cees Verkerk, Fred Anton Maier, Jorit Joritsma og tidligere SSK‐løper Bjørn
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Tveter. 2500 tilskuere var vitne til at Bjørn Tveter vant den innledende 500 meteren på ny
banerekord 42,7. Tveter gikk inn til 4. plass på 3000 meter, og tiden holdt til en relativt klar seier
sammenlagt foran Svein Erik Stiansen, mens vi måtte helt ned på 7. plass for å finne Cees
Verkerk.
I sesongen 1967/1968 tar unggutten Svein Rye‐Johnsen stadig nye steg og vinner mange løp i
klassen 12‐14 år. Erik Ellingsen blir nr. 14 i NM junior, men kommer sterkere utover i sesongen
og oppnår flere gode plasseringer og setter også banerekord i Bugården på 1500m. Jan Erik
Larsen fortsetter også å vinne løp på gode tider og kvalifiserer seg til det uoffisielle NM for 14‐16
årsklassen, hvor han er uheldig og falle på 500m, men går en god 1000m. Det planlagte
internasjonale stevnet måtte avlyses grunnet for få
deltakere.
Vi er fremme ved sesongen 1968/1969 og klubben fyller 50
år. Sesongen startet med nasjonalt stevne for de yngre
løperne i Bugården med 200 deltakere. Av våre lokale løpere
var det Svein Rye‐Johnsen som imponerte mest blant
guttene med en sterk 3. plass i klassen 14‐16 år. May Britt
Nilsen gikk inn til en sterk 2. plass i klasse 10‐12 år blant
jentene. Rye‐Johnsen fikk senere sølv i KM og fortsetter å ta
nye steg og vinner en rekke lokale løp, mens May Britt
senere setter klubbrekord på 400 meter og oppnår flere
gode plasseringer og viser at hun er et stort talent. Jan Erik
Larsen fortsetter også å hevde seg i lokale løp.
Noe senere var det klart for nasjonalt stevne for
seniorløperne, og med en rekke sterke navn på startstreken,
sto banerekorder for fall. Per Bjørang vant 500m på ny
banerekord 41,9, Svein Erik Stiansen vant 1000m på ny
banerekord 1.28,3 og Fred Anton Maier vant 3000m på ny
banerekord 4.33,8. 1343 tilskuere overvar stevnet.

May Britt Nilsen ‐ et talent

På årsmøtet ble Gunnar Haugen utnevnt til klubbens tredje æresmedlem for en fantastisk
innsats for klubben over mange år.
Sesongen 1969/1970 ble innledet med nasjonalt stevne for piker og gutter i Bugårdsparken. Det
var jentene som gjorde det best; May Britt Nilsen ble nr. 2 i jenter 10‐12 år, mens Tone Skeie
kom på 4. plass. Av guttene var det Per Haaland som hevdet seg best med en 3. plass i klasse 10‐
12 år. Svein Rye‐Johnsen klinket til med klubbrekord på 500m tidlig på sesongen med 44,8, en
rekord han senket flere ganger i løpet av sesongen. Rye Johnsen vant mange løp også dette året
og begynte virkelig å vise klasse. Han tok blant annet sølv sammenlagt i det første uoffisielle
landsmesterskapet. Helge Nilsen gjorde det også bra og fikk blant annet en 2. plass i nasjonalt
løp i Larvik. På kvinnesiden tok Tone Skeie store steg og utfordret for alvor klubbvenninnen
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May Britt Nilsen. Tone satte blant annet kretsrekord på 400m med tiden 44,6 når hun vant KM
foran May Britt. Hun viste dermed at vi nå hadde to store talenter på jentesiden.
Sesongen 1970/1971 ble preget av vanskelige isforhold. Stort sett alle lokale stevner ble avlyst.
Men dette hindret ikke våre to beste løpere å fortsette fremgangen. Både Tone Skeie og Svein
Rye‐Johnsen fortsatte der de slapp, og begge ble belønnet med plass på det norske landslaget i
landskampen mot Sverige. Begge våre
løpere gjorde sine saker bra i lands‐
kampen som Norge forøvrig vant. Under
Landsmesterskapet som gikk på
Notodden for de yngste og på Gjøvik for
de eldste, ble det sølv til Tone Skeie på
500m som var eneste distanse i 12‐års‐
klassen, mens Svein Rye‐Johnsen vant
16‐årsklassen sammenlagt og ble lands‐
mester. Begge disse satte også flere
klubbrekorder denne sesongen, og var
definitivt de som fremhevet seg mest av
klubbens løpere. Rye‐Johnsen slettet
Tone Skeie og Svein Rye Johnsen før landskampen
blant annet Bjørn Tveters rekord på 500m fra 1964 når han gikk 43,2 på distansen under LM.
I sesongen 1971/1972 er det våre jenter i 13‐årsklassen som fremhever seg. Tone Skeie, May
Britt Nilsen og Edel Olsrud er en knallsterk trio som vinner en rekke løp og setter klubbrekorder.
Tone tar også sølv på 500 meter når hun kommer i mål på ny klubbrekord 51,1 under
Landsmesterskapet på Dokka. Jentene trenes forøvrig av Ragnar Jacobsen.
På herresiden er det Helge Nilsen og selvfølgelig Svein Rye‐Johnsen som gjør sine saker bra.
Nilsen vant blant annet et nasjonalt stevne i Moss og tok en sterk 3. plass i et nasjonalt junior B‐
løp på Herkules. Helge Nilsen satte også både bane‐ og klubbrekord under poengløp i Bugården.
Han slo Maiers banerekord fra NM i 1961 da han gikk inn på 18.03,00 på 10 000 meter, og han
slo Nils Aanes sin rekord på 5000 meter da han kom i mål på 8.23,9.
Svein Rye‐Johnsen blir belønnet med drømmetur til internasjonalt løp i Inzell. På den raske
banen i Inzell benyttet 16‐åringen anledningen til å pynte på klubbrekordene både på 500 og
1500 meter. 42,42 og 2.14,67 lød de nye klubbrekordene. I 10‐årsklassen dukker en ung gutt
ved navn Bjørn Vidar Ingwall opp og går meget fort og vinner flere lokale løp på gode tider.
SSK er også godt representert i gutte‐ og pikelandskampen mot Sverige i Göteborg. Både Tone
Skeie og Svein Rye‐Johnsen var forhåndsuttatt, mens Edel Olsrud kom med som reserve, og alle
våre gjorde sine saker bra, selv om Sverige vant landskampen.
Sesongen 1972/1973 ble innledet med vanskelige isforhold. Manglende is i Bugården gjorde at
alternative arenaer som Gallisvannet og NM‐arenaen på Kongsberg ble brukt til trening. SSK
arrangerte også nasjonalt stevne på Kongsberg denne sesongen, og vi noterer at May Britt
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Nilsen vant 14‐årsklassen i
dette stevnet, mens John Arthur Olafsen
vant 500m i 12‐årsklassen. Tone Skeie
gikk en sterk landskamp mot Sverige og
ble nr. 2 på 500m og satte også to klubb‐
rekorder, 50,5 på 500m og 1.46,1 på
1000m. Generelt var det May Britt Nilsen,
Tone Skeie og Edel Olsrud som stjal
avisoverskriftene denne sesongen på
kvinnesiden, mens Svein Rye‐Johnsen
(blant annet med en 6. plass i sprint‐NM
for juniorer) og Bjørn Vidar Ingwall var
gjengangere på herresiden. Men dessverre ‐
dårlige isforhold var det vi husker best fra
sesongen. Noe denne artiklen i lokalavisen
illustrerer. Den beskriver treningshverdagen
til stortalentet Tone Skeie. Men vanskelige
treningsforhold til tross ‐ på Hønefoss toppet
Tone sesongen med å vinne landsmesterskapet
sammenlagt i 14‐årsklassen og ble klubbens
første kvinnelige landsmester.
Fastiten for sesongen viste forøvrig at
klubbens løpere vant 19 seire i utenbys løp.
Også i sesongen 1973/74 var det trioen Skeie,
Nilsen og Olsrud som fremhevet seg på
kvinnesiden. Både Tone og May Britt satte
klubbrekorder, og May Britt ble også nr. 4 i
15‐årsklassen under LM på Lillehammer,
mens Tone måtte nøye seg med en 7. plass.
I 13‐årsklassen blir John Arthur Olafsen stadig bedre. Han setter klubbrekorder og vinner mange
løp, mens Svein Rye‐Johnsen trener med kjente navn som Kai Arne Engelstad, Jarle Pedersen og
Øivind Tveter i den norske junioreliten. Dårlige isforhold preget dessverre også denne sesongen,
og det ble derfor arrangert færre løp enn vanlig.
Vi er fremme ved sesongen 1974/75 og vi finner sparsomt med informasjon fra denne
sesongen, men John Arthur Olafsen, Bjørn Vidar Ingwall og Geir Vindsand (alle i 14‐årsklassen)
og den noe eldre Svein Rye‐Johnsen er de som hevder seg best i løp. Rye‐Johnsen satte blant
annet to klubbrekorder på 41,7 og 1.25,7 i et internasjonalt løp i Brandbu.
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I sesongen 1975/76 arrangerte klubben igjen nasjonalt løp for damer etter å ha slitt med dårlige
isforhold i flere år. Vi måtte dessverre konstantere at deltakelsen ble så som så. Sandefjords
Blad kommenterer at det var flere funksjonærer enn
deltakere. Kun seks løpere stilte til start, men blant dem var
heldigvis mangeårig norsk mester på kvinnesiden, Sigrid
Sundby Dybdahl. Betegnende for klubbens tilstand med få
aktive, var at vi ikke stilte med en eneste løper selv i vårt
eget stevne. Senere ble det også arrangert nasjonalt stevne
for herrer i Bugården. Her deltok 90 løpere fra Østlands‐
området. John Arthur Olafsen og Bjørn Vidar Ingwall var
våre to lokale deltakere. John Arthur var uheldig å falle,
mens Bjørn Vidar vant sin klasse. Begge ble tatt ut til LM på
Jevnaker, men der var det to skuffede Sandefjordsgutter
som måtte konstantere at det var langt opp til de beste.
John Arthur ble nr. 13 og Bjørn Vidar ble nr. 12 sammenlagt. John Arthur Olafsen i aksjon i NM
Men selv om det ikke ble suksess i LM, vant begge guttene flere løp og gjorde en bra sesong.
I sesongen 1976/77 er det fortsatt Bjørn Vidar Ingwall og John Arthur Olafsen som fremhever
seg av våre litt eldre løpere. John Arthur blir blant annet nr. 7 i LM på Skedsmo. Rekrutteringen
tar seg opp. Klubben arrangerer
skøyteskole og 60 barn i alderen 6 til
11 år deltok.
I de yngre klasser dukker navn som
Tone Lilløy (8 år), Roger Iversen (9 år)
og Stein Martin Sørensen (7 år) opp.
Dette er barn som fort fikk fart på
skøytene og som vi skulle høre mye
om i årene fremover. Tone Lilløy vant
allerede dette året KM i Tønsberg.
"Skøytecupen" eller "poengløp" var et
populært tiltak som ble arrangert for
barn i alle aldere på tirsdager i
Bugården. Klubben arrangerte også et
nasjonalt løp i Bugården med nesten
100 løpere.
Instruktør Odd Sanne med noen av barna fra skøyteskolen
"En av klubbens aller beste sesonger" oppsummerte formann Bernhard Ingwall på årsmøtet i
april. Etter flere år med dårlige isforhold hadde vi denne sesongen stabilt bra is. Det ga igjen god
rekruttering og klubben bestod nå av 163 medlemmer, det ble avviklet hele 24 stevner i
Bugården, og klubbens løpere har deltok gjennom sesongen i 29 forskjellige stevner rundt om
på Østlandet, og hentet 45 premier og medaljer i følge årsberetningen.
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Sesongen 1977/78 hadde klubben en solid gjeng med løpere som ble trent av Trond Lilløy. I
samarbeid med bankene i byen ble de tradisjonelle poengløpene erstattet av "Sparebank‐
cupen". Klubben arrangerte KM i Bugården, og Tone Lilløy ble klubbens eneste kretsmester.
John Arthur Olafsen fortsatte å hevde seg brukbart, og klubben arrangerte ny skøyteskole,
denne gang med over 100 deltakere. Klubben arrangerte også 22 stevner i Bugården, og årets
høydepunkt var utvilsomt det internasjonale skøytestevnet i Bugården 18. februar med selveste
Beth Heiden og flere av de andre amerikanske stjernene på plass i tillegg til vår egen stjerne‐
løper Bjørg Eva Jensen.

Selveste Beth Heiden i aksjon i Bugården i 1978 ‐ hun har fortsatt banerekorden.
Og 18 år gamle og 156 cm høye Beth Heiden innfridde forventningene til fulle. 43,6 på 500m er
fortsatt gjeldende banerekord i Bugården. Veldig kjedelig var det at hjemmehåpet Bjørg Eva
Jensen var uheldig å falle på 500m. Men på 1500meter revansjerte Bjørg Eva seg på alle ‐
unntatt Beth Heiden. Bjørg Eva kom i mål på 2.20,5 noe som holdt til ledelse helt til Beth Heiden
i det sjuende paret gikk et velberegnet løp og kom i mål på 2.18,5.
Mens Bjørg Eva trakk seg fra dag 2, var det Beth Heidens tur til å være uheldig på søndagens
1000 meter. Stjernen måtte overende, men kom seg raskt på beina igjen, og selv med fall var
hun bare 2,7 sekunder bak vinneren på distansen Kathleen Vogt fra Canada. På den avsluttende
3000 meteren var Heiden igjen suveren, og selv med et fall vant hun sammenlagt uten
problemer. Med 186,734 var hun nesten to poeng foran Sandy Chobot, også hun fra USA. Selv
om det var en del tilskuere, var det allikevel skuffende at ikke flere kjente sin besøkelsestid og
fikk oppleve en verdensstjerne "live" i Bugården.
Vi går mot slutten av 70‐tallet og i sesongen 1978/79 har vi mange yngre løpere i aksjon, og
allerede tidlig i sesongen settes det klubbrekorder og gåes gode løp. Tone Lilløy, Roger Iversen,
Pål Reidar Solberg, Tron Wiklund og Morten Solberg er navn vi kan lese mye om i avisen ‐ i
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tillegg til John Arthur Olafsen som fortsatt gjør det bra i juniorklassen. I januar arrangerte
klubben sprintstevne med selveste Frode Rønning og Kai Arne Engelstad på startstreken. Flotte
forhold og gode løpere ‐ det betyr banerekorder. Rønning klinket til med 38,9 og ny banerekord
på 500 meter, mens han også satte banerekord på lørdagens 1000 meter med 1.21,1. Denne
rekorden overlevde imidlertid kun i et døgn, for på søndag var det Kai Arne Engelstad sin tur til å
imponere med 1.20,1. Det skal sies at Frode Rønning fort kunne slått denne tiden, hadde det
ikke vært for et stygt feilskjær i siste sving. Rønning tangerte lørdagens banerekord på sin 1000
meter på søndag.

Frode Rønning i aksjon i Bugården i januar 1979
Roger Iversen var en av de som fulgte nøye med på hva Frode Rønning gjorde i Bugården, og ni‐
åringen må ha plukket opp et og annet, for i et større stevne på Bislett klinket Roger til med 45
blank på 400 meter. Ny klubbrekord og en 2. plass blant 67 deltakere i hans klasse. Bredden i
klubben er også bra, og under KM på Fram Stadion blir det to gull, seks sølv og en bronse til SSK.
John Arthur Olafsen og Geir Vinsand stod for gullmedaljene. John Arthur tok forøvrig også en
flott 5. plass i junior‐NM dette året. På jentesiden er det 10 år gamle Tone Lilløy som stjeler
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overskriftene. Hun presterer på et jevnt, høyt nivå nasjonalt i sin årsklasse.
Skøyteskolen bare vokser, og årets deltakerantall var 118. "Sparebankcup" ble arrangert også
denne sesongen med bra deltakelse. På årsavslutningen fikk John Arthur Olafsen overrakt
"Bestemannspremien".
Når barmarkstreningen settes i gang før sesongen 1979/80, består klubben av nesten 50 unge,
håpefulle løpere. Allerede tidlig i sesongen ble det satt klubbrekorder og gått en rekke gode løp
av løpere som Roger Meyer Johansen, Tone Lilløy og ikke minst Roger Iversen som virkelig
begynner å få fart på skøytene. I januar arrangerer vi nasjonalt stevne i Bugården med 125
deltakere. John Arthur Olafsen presterer stadig på et høyt nivå. Han vinner KM og flere andre
løp, og 19‐åringen blir belønnet med drømmetur til selveste Alma Ata. John Arthur
representerer også Norge i landskamp mot Sverige, Finland og Sovjet sammen med kjente
løpere som Rolf Falck‐Larssen, Geir Karlstad og Bjørn Nyland. Klubben inviterte til
skolemesterskap på skøyter og hele 650 deltakere meldte seg på. Dessverre ble det hele 22
kuldegrader den helgen, så mange holdt seg hjemme, men over 400 barn gjennomførte
mesterskapet i bitende kulde. Vi arrangerte også et nasjonalt stevne i februar, og kunne glede
oss over seire til 11‐åringene Tone Lilløy og Roger Iversen. Stein Martin Sørensen begynner også
for alvor å få fart på skøytene.
23. ‐ 24. februar arrangerer klubben Landsmesterskapet for jenter i Bugården. Det var flotte
forhold og mye bra tider. Når det gjelder klubbens egne løpere, ble 4. plassen til Britt Oswald
(med armen i gips!) i 10‐årsklassen beste resultat, mens Tone Lilløy kom på 9. plass i 11‐
årsklassen. I Landsmesterskapet for gutta som gikk i Larvik, tok Roger Iversen en fjerdeplass
sammenlagt i 11‐årsklassen. I et internasjonalt stevne i Inzell klinker John Arthur Olafsen til med
tre klubbrekorder. 2.04,57, 4.24,42 og 7.46,02 på henholdsvis 1500, 3000 og 5000 meter.
Skøyteskole blir arrangert med over 300 deltakere.
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80‐tallet med landskamp i Bugården
Vi er godt over på 80‐tallet, og bredden er stor i klubben. Sesongen 1980/81 innledes med
stevne på Fram, og klubben stiller med hele 30 løpere. Anett Høymyr (10 år) og Roger Iversen i
12‐årsklassen vinner begge sine klasser, og sørger for å sette klubben på kartet allerede i
sesongstarten, og disse to er stadig å finne på toppen av resultatlistene utover i sesongen.
Sesongens høydepunkt for klubben er landskamp for
kvinner mellom Finland, Sverige og Norge som SSK
arrangerer 10. og 11. januar. Mildvær gjorde det
vanskelig å få lagt is, men heldigvis kom det en
kuldeperiode rett i forkant, og etter at kommunens
folk hadde jobbet døgnet rundt de siste dagene, lå
banen klar til å ta i mot skøyteeliten med den
olympiske mester Bjørg Eva Jensen i spissen. Og ikke
bare ble banen klar, det ble topp isforhold i
Bugården. Ikke uventet ble det tre distanse‐seire til
Bjørg Eva Jensen, men det holdt likevel ikke til å vinne
landskampen. Den vant nemlig et sterkt svensk lag
ledet av legenden Kees Verkerk, som i etterkant kom
med rosende ord til arrangøren. "Arrangementet var
virkelig flott gjennomført", sa Sveriges trener. Det var
forøvrig en halvtimes sending fra landskampen på
NRK rett før tippekampen på lørdagen. Opprinnelig
Bjørg Eva Jensen i aksjon i Bugården
skulle rikskanalen sende hele landskampen direkte, men
fordi det ble bestemt at de norske jentene skulle gå med reklame på draktene, ble dekningen
redusert til en halvtimes opptak. Det var andre tider den gang.
Ellers fra sesongen kan vi nevne at skøyteskolen har over 200 deltakere, og i skolemesterskapet
stilte nesten 400 løpere til start. 13 løpere fra SSK ble tatt ut til kretskamp mot Buskerud og
Telemark, hvor Vestfold vant 22 av 24 distanser. Britt Oswald ble eneste SSK‐løper med
distanseseier. Hun vant 500 meter i Jenter 11 år i overlegen stil. Under Landsmesterskapet på
Leangen tok Anett Høymyr bronsemedalje i 10‐årsklassen, mens Roger Iversen ble beste gutt
med femteplass i 12‐årsklassen.
Sesongen 1981/82 sparkes i gang med åpningsstevne på Frambanen med over 200 skøyteløpere
til start i begynnelsen av desember. 13 år gamle Roger Iversen viser at treningsjobben er gjort
når han sesongdebuterer med å smadre klubbrekorden på 500m med nesten to sekunder når
han kommer i mål på 46,3. På et stevne i Notodden uken etter setter både Roger Iversen og
jevngamle Tone Lilløy klubbrekord på 1000m. Roger blir klokket inn på 1.35,4, mens Tone får
notert 1.54,4. vinner forøvrig 1000m på 1.37,1. Også jevngamle Tone Lilløy setter klubbrekord
før jul. I et stevne på Fram i romjula blir det sterke andreplasser på Torleif Lilløy i 10‐årsklassen
og Stein Martin Sørensen i 12‐årsklassen. Roger Iversen, Tone Lilløy og Anett Høymyr er
navnene som går igjen i avis‐spaltene. I tillegg dukker Truls Bjørnar Unholt opp i 10‐årsklassen
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og slår Roger Iversens tre år gamle klubbrekord på 400m for 10‐åringer når han får notert 43,3
under et nasjonalt stevne i Bugården i januar. Sparebank‐cup, skøyteskole og skolemesterskap
som nå har byttet navn til Sandefjordmesterskapet på skøyter, er gjengangere blant
arrangement i Bugården. Under KM i Tønsberg blir det tre gull til Sandefjord ved Torleif Lilløy i
10‐årsklassen, Brit Oswald i 12‐årsklassen og Morten Solberg i Eldre junior.
I februar arrangeres et utradisjonelt sprintstevne i Bugården med distansene 300 og 700 meter.
Hele den norske eliten med unntak av Frode Rønning var på plass, og Kai Arne Engelstad vant
sammenlagt. I Landsmesterskapet på Romerike deltok 10 løpere fra SSK, og best gikk det for
Roger Iversen som tok bronsemedalje i 13‐årsklassen, mens lillebror Vegard tok en sensasjonell
4. plass i 10‐årsklassen på ny pers 43,6 på 400m.
En delegasjon på hele 36 løpere/trenere innledet issesongen 1982/83 med treningssamling på
kunstfrosne Valle Hovin i oktober måned. 16 løpere fra klubben deltok på nasjonalt stevne i
Skien i desember, og Roger Iversen fornekter seg
ikke. Han klinker til med to klubbrekorder 44,4 og
1.30,2 på henholdsvis 500 og 1000m. Et år yngre
Stein Martin Sørensen leverer også knallsterke løp
og vinner 13‐årsklassen, mens Vegard Iversen
vinner 11‐årsklassen foran Torleif Lilløy. Seire blir
det også til Anett Høymyr og Tone Lilløy på
jentesiden. KM på Frambanen blir dominert av
Fram‐løperne, men Roger og Vegard Iversen, samt
Morten Solberg sørger for tre gull til Sandefjord. En
gjenganger også denne sesongen, er avlyste og
flyttede stevner pga. mildvær. Roger Iversen blir
tatt ut til "Mini‐VM" på Bislett, og gjør sine saker
svært bra. Roger blir nummer tre sammenlagt i 14‐
årsklassen og setter pers på 500m med tiden 43,45,
en pers han forbedrer når han vinner KM på 43,3
senere på sesongen. Roger Iversen tar også en ny
bronsemedalje sammenlagt i Landsmesterskapet på
Roger Iversen ‐ klar til start...
Jevnaker og Hønefoss, mens Anett Høymyr kommer
på 6. plass i en rekordjevn 12‐årsklasse, kun 8 tideler fra bronsemedaljen. I mars klinker Roger
Iversen til med ny klubbrekord på 1.27,5 på 1000m under Frams nasjonale kveldsstevne, mens
Anett Høymyr tar en sterk 2. plass i "Siste Indre" på Valle Hovin.
Under oppkjøring til sesongen 1983/84 drar 15 av klubbens løpere på treningleir i regi Kees
Verkerk på Hamresanden i Kristiansand. Sesongdebuten på is ble gjennomført på Fram‐banen i
november, og Roger Iversen var igjen den som fremhevet seg, mens 14 år gamle Morten Hansen
viste stor fremgang og "perset" kraftig. Under et stevne i Skien rett før jul, blir det seire til Roger
Iversen, Morten Hansen, Tone Lilløy, Ron Pettersen og Vegard Iversen, mens vi nok en gang
måtte avlyse skøytestevner pga. dårlige isforhold i Bugården. Under Vikingløpet i Tønsberg vant
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Roger Iversen sin klasse, mens Tone Lilløy fikk en 2. plass og Vegard Iversen en 3. plass. I
Landsmesterskapet på Lillehammer ble det 2. plass på 500m og 4. plass sammenlagt på Roger
Iversen i 15‐årsklassen. Vegard Iversen og Torleif Lilløy tok henholdsvis 5. og 6. plass i 12‐
årsklassen, mens Anett Høymyr fikk 5. plass i jenter 13 år.
I ungdomslandskamp mot Sverige i Karlstad gjorde Roger Iversen sine saker bra, og gikk inn til
42,37 og 1.26,68 på henholdsvis 500 og 1000m. Tone Lilløy avsluttet sesongen med en sterk 3.
plass i 15‐årsklassen i "Siste Indre" på Valle Hovin.
På årsmøtet ble Reidar Thilert, Ragnar Jacobsen, Reidar Skjelbred, Bernhard Ingwall og Odd
Sanne alle utnevnt til æresmedlemmer for lang og tro tjeneste i klubben.

Sesongen 1984/85 var en sesong uten de store høydepunktene, men et nytt navn dukket opp.
11 år gamle Elisabeth Schøyen klinket til med bronsemedalje i konkurranse med 28 jenter i sin
klasse i Landsmesterskapet på Valle Hovin da hun ble klokket inn på 55,26 i tåke, vind og snø. I
det samme mesterskapet merker vi oss at Morten Hansen gikk inn til en 9. plass i gutter 15 år.
Bronsemedaljen i denne klassen gikk til en ikke helt ukjent kar ved navn Johan Olav Koss. Anett
Høymyr satte klubbrekord med 47,7 på 500m og ble nr. 6 sammenlagt i 14‐årsklassen. Morten
Hansen, Roger Iversen, Ron Pettersen og Stein Martin Sørensen er navn som figurerer ofte i
lokalpressen, i tillegg til vår knallsterke trio i 13‐årsklassen Truls Bjørnar Unholt, Vegard Iversen
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og Torleif Lilløy som ofte vinner tredobbelt i lokale løp. På jentesiden er det nevnte Elisabeth
Schøyen, Anett Høymyr og Tone Lilløy som oftest stjeler overskriftene, og vinner flere lokale løp.
Mye dårlige isforhold må ta skylden for dårlig rekruttering inn mot sesongen 1985/86. Men vi
hadde en stamme av løpere som gjorde sine saker bra. Supertrioen Truls Bjørnar Unholt, Vegard
Iversen og Torleif Lilløy fortsatte fremgangen, og under Herkules sitt nasjonale stevne i
desember vant de nok en gang tredobbelt og ikke nok med det, alle satte også nye perser.
Tidene 45,2, 45,3 og 45,4 sier litt om hvor jevne de er på 500m. Anett Høymyr tok en 2. plass
sammenlagt på Valle Hovin tidlig i sesongen, mens Stein Martin Sørensen begynner å markere
seg som en langdistanseløper og tar en sterk 6. plass på 5000m på 8.16,5 under et nasjonalt
juniorstevne på Frambanen. Senere setter han tre
klubbrekorder under et stevne i Hol i Hallingdal.
2.13,3 på 1500m, 4.44,0 på 3000m og 8.02,2 lyder
Stein Martin sine nye klubbrekorder. Under
samme stevne setter Roar Hoff personlige
rekorder med 49,8 på 500m og 2.36,4 på 1000m
kan vi lese i lokalavisens oppslag. SSK arrangerer
KM i Bugården, og her dukker det opp en 13‐åring
fra Fram som går fryktelig fort på skøyter. Han
heter Thor Olav Tveter og er totalt overlegen. Han
knuser konkurrentene med tidene 46,7 på 500m
og 1.41,6 på 1000m. Han er hele 13 tidspoeng
foran vår egen Bjørn Ivar Nordbø. 16 år gamle
Stein Martin Sørensen og 15 år gamle Anett
Høymyr kvalifiserer seg begge for junior‐NM.
Anett gjør det bra, sin unge alder til tross og blir
nr. 14 sammenlagt. Stein Martin klarer også målet
og kvalifiserer seg til den avsluttende 5000
meteren. Stein Martin blir nr. 15 sammenlagt.
Anett Høymyr avslutter sesong sterkt med en 2. plass sammenlagt i "Siste Indre" på Valle Hovin.
Vi merker oss også 10‐åringen Terje Gaasholt som gjør det bra i flere lokale løp og i tillegg tar
bronsemedalje på 400m som var eneste distanse for årsklassen i Landsmester‐skapet i
Holmestrand. Elisabeth Schøyen er den som i tillegg til Anett Høymyr gjør det best på
jentesiden.
Hele 10 løpere og sju ledere satte kursen for Inzell under sesongoppkjøringen til sesongen
1986/87. Elisabeth Schøyen får en ny bra sesong og vinner flere lokale løp og hevder seg bra.
Stein Martin Sørensen blir nr. 8 i junior‐NM allround, mens Anett Høymyr blir nr. 10 i sprint‐NM
for juniorer. Elisabeth Scøyen og Vegard Iversen blir våre beste løpere under Landsmesterskapet
på Leangen. Begge får en fjerdeplass som best. På tampen av sesongen settes det flere
klubbrekorde r under et stevne på Savalen. Elisabeth Schøyen går fremragende 48,44 som er en
av tidenes raskeste 500‐metere av en 13 år gammel jente på den tiden. Vegard Iversen slår
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broder Rogers klubbrekord på 500m når han blir klokket inn på 42,00 i 15‐årsklassen.
Klubbrekorder blir det også på Stein Martin Sørensen når han først går 4.35,75 på 3000m og
deretter brøt åtte‐minuttersgrensen på 5000m og ble klokket inn på 7.56,05. i tillegg setter
Anett Høymyr klubbrekord på 1500m med 2.30,42. Uken etter setter Torleif Lilløy klubbrekord
på 5000m for 15‐åringer i sin debut på distansen med tiden 8.17,3 under et løp på Fagernes.
Årsavslutningen forteller at det totalt ble satt 18 nye klubbrekorder denne sesongen. Ytterligere
en av disse må nevnes. Stein Martin Sørensen satte nemlig klubbrekord og banerekord på 10
000 meter i Bugården med tiden 17.04,7, og denne tiden er til dags dato banerekord på 10 000
meter i Bugården, og den kan fort bli stående til evig tid!
Også i sesongen 1987/88 blir sesongoppkjøringen lagt til Inzell. I opp mot 25 grader og på god
is, kan 11 løpere gjennomføre mange gode treningsøkter under kyndig veiledning av trener
Harald Hoff. Jentene våre, Elisabeth Schøyen og Anett Høymyr fortsetter fremgangen og leverer
mange bra prestasjoner. Elisabeth tar blant annet en 4. og en 5. plass i Landsmesterskapet på
Valle Hovin. Ti løpere dro til Heerenveen på tampen av sesongen og kom hjem med den drøss
med personlige rekorder og fem klubbrekorder. Elisabeth Schøyen forbedret lagvenninnen
Anett Høymyrs klubbrekorder på tre distanser, mens Anett selv satte ny klubbrekord i
juniorklassen på 1000m med tiden 1.34,50. Den siste klubbrekorden satte Vegard Iversen som
forbedret broderns rekord på 500m til 41,69. Årsmøtet er preget av frustrasjon over to
tilnærmet "is‐frie" sesonger på rad og ditto sviktende rekruttering.
I sesongen 1988/89 åpner Anett Høymyr med en sterk 2. plass sammenlagt i NorgesCup‐stevnet
i Skien i november. Tre uker etter vant hun tre distanser under et stevne på Kongsberg.
Elisabeth Schøyen tar en 4., en 5. og en 6. plass under Landsmesterskapet i Stavanger. Forøvrig
er det lite dokumentasjon å finne fra denne sesongen.
Om sesongen 1989/90 er det lite fakta å finne. Anett Høymyr gjør det bra når hun
representerer Norge i landskamp mot Nederland, Sverige og Vest‐Tyskland. Og selv uten fullklaff
tar hun bronse sammenlagt i sprint‐NM for juniorer på Kongsberg.
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1990 ‐ 2008. Roger Strøm, klubben gjenreises og
opplever ny storhetstid
Roger Strøm melder overgang til SSK før sesongen 1990/91 og er klubbens frontfigur på
begynnelsen av 90‐tallet. I tillegg har vi en seniorgruppe bestående av Stein Martin Sørensen,
Bjørn Ivar Nordbø, Torleif Lilløy, Truls Unholt, Elisabeth Schøyen og Anett Høymyr. Roger Strøm
plukker stort sett det som er av titler på denne tiden, mens i gruppen forøvrig er det først og
fremst Elisabeth Schøyen som dukker opp i avisoverskriftene. Elisabeth vant NorgesCup‐løp, hun
vinner "Sigrid‐løpet" som Ask skøyteklubb arrangerer og hun tar en 8. plass i sprint‐NM for
juniorer på Hønefoss i desember 1991, og går inn til 6. plass i junior‐NM allround i Larvik i januar
1992.
Tilbake til Roger Strøm. Han er ustoppelig under
sprint‐NM i Tromsø i 1991 og vinner alle fire
distansene. Samme år vinner han gull på 500m
og sølv på 1000m under NM enkeltdistanser.
Han setter norgesrekord på 500m med tiden
37,53 i landskamp mot Nederland i desember
1992. I januar 1993 blir han suveren vinner av
sprint‐NM på Leangen etter å ha vunnet tre av
fire distanser. Han blir tatt ut til sprint‐VM i
Japan og ender her på en 14. plass. I NM
enkeltdistanser blir det gull på 500m og bronse
på 1000m, og han setter norsk rekord på både
500 og 1000 meter med henholdsvis 36,15 og
1.14,07. I 1994 vinner han igjen sprint‐NM
sammenlagt og tar også gull på 500m og sølv på
1000m under NM enkeltdistanser. Han deltar
også i OL på Lillehammer uten særlig suksess,
men setter også dette året norsk rekord, denne
gang på 1000m med tiden 1.13,74.
Året etter går det bedre også internasjonalt.
Roger Strøm ‐ sprintkongen på 90‐tallet
Han vinner igjen sprint‐NM sammenlagt, tar gull
både på 500m og 1000m under NM enkeltdistanser, og i sprint‐VM tar han bronse på begge 500
meterne og kommer på 4. plass sammenlagt.
Men blant de yngre løperne er første halvdel av 90‐tallet et mørkt kapittel. Etter å ha hevdet oss
brukbart i Landsmesterskapet i alle år, har vi ikke med en eneste løper i mesterskapene i
perioden 1990 ‐ 1994.
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Sesongen 1995/96
Nye lederkrefter som Bjørn Gulliksen og Bjørn Olaf Olsen kom inn i klubben året før. På mange
måter ble dette et vendepunkt i klubbens historie. Roger Strøm gikk til Fram i 1995, og årsmøtet
fant ingen kandidat til ny leder. Styret tok derfor et kollektivt ansvar. Fram’s tidligere
toppsprinter Ivar Sletsjøe påtok seg treneroppgaven. Dette ble starten på et langt og godt
treningssamarbeid mellom Fram og SSK.
Det var stort fokus på rekruttering. Klubben arrangerte skøyteskole, skolemesterskap og påtok
seg også ansvaret for skøyteaktiviteten til barneidrettskolen BIUR. Stadig flere løpere kom til,
blant disse Tore Solli, Martin Stoltz Olsen, Kristoffer Hansen, Cathrine Hoff, Ellen Standal
Gulliksen, Renate og Jeanette Andersen, Tina Alexandra Henriksen og søsknene Unni, Ronny og
Stian Ask Andersen som alle preget resultatlistene i mange år.
Styret prioriterte klubbutvikling og gode miljøtiltak. Bjørn Gulliksen var en mester i å se nye
ansikter på isen. Han var borte og hjalp unger som hadde på seg skøyter for første gang og han
ga de nye løperne på trening ekstra oppmerksomhet. De ble sett og følte mestring når Bjørn
skrøt av de. Bjørn var også en ener i å få kontakt med nye foreldre på sidelinjen. Han gikk bort til
de, håndhilste og snakket om klubben og det gode miljøet. Før samtalen var over hadde han fått
telefonnummeret. Hvis løperen ikke kom på neste trening, ringte han og sa at de måtte komme
neste gang. Denne inkluderende lederstilen var smittsom og snart begynte de andre foreldrene
å gjøre det samme. Spiren til en kultur ble skapt.
Denne kulturen ble forsterket gjennom en skøytesang skrevet av Bjørn Olaf Olsen. Løperne
dannet et skøytekor, som sang SK‐sangen i mange store anledninger, blant annet på banketten
på Rådeløpet, i Olsen’s eget 50 års lag og på Forbundstinget som ble arrangert i Sandefjord.
Sangens refreng inneholder klubbens verdier og skøytekoret forankret disse på en fabelaktig
måte ned i organisasjonen:
Vi er den beste klubben her i Sandefjord
Og har i Norge det beste klubbmiljøet
Vi er den klubben i verden hvor det er mest gøy
Det har med glede og ledelse å gjøre
Det siste målet er kanskje nådd, hva vet vel vi
Men vi kan freidig stemme i:
Vi skal bli den største klubben her i Vestfold
FRAM og TT, Holmestrand her kommer vi
Det var ingen andre skøyteklubber i Sandefjord, men for oss var det allikevel viktig å være gode.
Vi ønsket ikke at andre skulle komme på idéen å starte en skøytegruppe eller en ny skøyteklubb.
I Vestfold var det imidlertid tre andre veletablerte klubber – Fram, Tønsbergs Turn og
Holmestrand & Botne Skøyteklubb – som alle var aktive klubber med solide medlemsmasser og
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mange gode løpere på nasjonalt nivå. Når SSK satte seg som mål å bli større enn disse klubbene,
var det et sterkt signal om at det skulle jobbes mye med rekruttering. Målet var å bli mange som
hadde det gøy sammen, og det skulle skje ved å skape Norges beste klubbmiljø og et sterkt
kollektiv.
En inkluderende lederstil og disse tydelige verdiene var fundamentet i den veksten som skulle
komme. De unge løperne skapte selv en kultur der «gleden over andres prestasjoner» sto sterkt.
De hang på putene og heiet hver gang det var en SSK‐løper som gikk, og på de mange
bankettene var det like mye fokus på løperen med svakest tid som hadde perset som det var på
løperen som vant løpet.
Denne skøytegleden kombinert med mange ivrige foreldre ble grunnlaget for mange gode år for
SSK.
Sesongen 1996/97
Sandefjord Skøiteklub vokser og vokser, skrev Sandefjords Blad etter at 13 løpere deltok på et
stevne i Larvik. Så mye vokste klubben at det ble etablert to treningsgrupper. Fram’s tidligere
toppløper Bjørg Eva Jensen, olympisk mester på 3000 meter i 1980, fikk ansvaret for de yngste
løperne sammen med Elisabeth Schøyen. Bjørn Edgar Gulliksen ble valgt til klubbens leder.
Aktiviteten økte ytterligere, det nye styret fikk inn mange sponsorer, foreldrene jobbet dugnad
og pressedekningen økte. SSK ble lagt merke til. Årsberetningen ble dobbelt så stor, et godt
tegn på at aktiviteten er god. Klubben utarbeidet et prospekt for bygging av klubbhus, og
søknad ble sendt til kommunen. Kommunens administrasjon fremmet ikke saken politisk, med
bakgrunn i at SSK’s utbyggingsplaner ikke ligger i reguleringsplanen for Bugården.
Isprepareringsmaskinen, som i mange år hadde stått på Fevang, ble hentet «hjem» til isflaten i
Bugårdsparken.
Bredde og glede i bunnen gir ofte resultater på topp, og snart begynte de unge løperne å gjøre
seg bemerket utenfor klubbens egne rekker. Cathrine Hoff, Ellen Standal Gulliksen og Ronny Ask
Andersen representerte Vestfold i Interkretskampen, og Stian Ask Andersen og Martin Stoltz
Olsen deltok i Landsmesterskapet på Sør‐Fron. Stian kvalifiserte seg for Viking Race i
Heerenveen, klubben tok fem medaljer i KM, 10‐åringene Ronny Ask Andersen og Ellen S.
Gulliksen ble kretsmestere, og det ble satt flere nye klubbrekorder. I alt 19 løpere deltok i
stevner i rekruttklassen og aldersbestemte klasser, og den unge Ellen Standal Gulliksen
imponerte kanskje mest av alle i 10‐årsklassen hvor hun stort sett vant alt hun var med på.
‐ Foreldrene og løperne vant premieseremoniene i vinter. Det er viktig for oss å glede oss over
andres prestasjoner. Vi jobber som et lag, og i individuell idrett er det viktig å få støtte i eget lag,
sa leder Bjørn Gulliksen.
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Sesongen 1997/98
Ustabilt vær og manglende is gjorde dette til en
litt vrien sesong. Flere tiltak, blant annet
skøytesportens dag og skolesmesterskapet, samt
to kretsløp ble avlyst. Dette var likevel ikke til
hinder for videre fremgang for mange av våre
løpere. Årets sportslige høydepunkt kom da
Ellen Standal Gulliksen satte landsrekord på
1500 meter i Jenter 11 år. Martin Stoltz Olsen i
junior C‐klassen hadde også en enorm fremgang
og nærmet seg de beste i landet. Han fikk en fin
7. plass i Landsmesterskapet, kvalifiserte seg til
Viking Race og representerte Norge i landskamp Ellen S. Gulliksen og Martin Stoltz Olsen klare
mot Sverige og Finland. I 10‐årsklassen gjorde en for Viking Race i Heerenveen.
ung frøken ved navn Cathrine Hoff seg bemerket
og var suveren i sin klasse og vant stort sett alle løp hun deltok i denne sesongen. Både Cathrine,
Ellen, Martin og Ronny Ask Andersen satte også klubbrekorder denne sesongen.
Sesongen 1998/99
Dårlige isforhold i Bugården preget også denne sesongen, men vi fikk gjennomført skole‐
mesterskap med over 100 deltakere og et klubbløp. Jubileumsstevnet i forbindelse med
klubbens 80‐årsjubileum måtte imidlertid flyttes til Tønsberg. Her deltok 80 løpere og det var
jentetrioen Ellen S. Gulliksen, Tina A. Henriksen og Cathrine Hoff som gjorde det aller best av
våre løpere her. De vant tredobbelt i klasse Junior D. I samme klasse på guttesiden gikk Ronny
Ask Andersen inn til 2. plass sammenlagt. Bredden i klubben er enorm og vi har langt over 20
aktive løpere i rekrutt og aldersbestemte klasser og blir blant annet beste klubb i ASK‐cup.
Mange løpere hevder seg bra, og nye unge talenter kommer til. Vi nevner Unni Ask Andersen
som var nesten utilnærmelig i 10‐årsklassen og vant det aller meste. De mer etablerte løperne
gjør også store fremskritt og den aller beste prestasjonen stod kanskje Cathrine Hoff for når hun
satte landsrekord på 1500meter i 11‐årsklassen. Vi hadde kvalifisert hele sju løpere til
landsmesterskapet i Kongsvinger, og Stian Ask Andersen tok bronse sammenlagt i Junior C‐
klassen. I Viking Race fikk vi med hele fem løpere ‐ et tydelig bevis på at det sportslige nivået i
klubben begynner å bli svært høyt, i tillegg til at bredden er god. Cathrine Hoff, Tina A.
Henriksen, Ellen S. Gulliksen, Stian Ask Andersen og Martin Stoltz Olsen var våre deltakere i
Heerenveen.
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Unge, lovende jenter som skulle stjele overskriftene i mange år fremover. F.v. Unni Ask Andersen,
Cathrine Hoff, Ellen Standal Gulliksen, Tina Alexandra Henriksen, Renate Ask Andersen og
Jeanette Ask Andersen.
Sesongen 1999/2000
Vi har dessverre sparsomt med opplysninger fra akkurat denne sesongen, men bildet nedenfor
illustrerer godt hvilken bredde vi har i klubben. Bildet er fra Savalen hvor klubben etterhvert
opparbeidet seg en tradisjon med å dra på treningssamling i høstferien.
Vi deltok med 12 løpere i
Landsmesterskapet i Bergen.
Aller best gjorde Cathrine
Hoff det. Hun ble nr. 2
sammenlagt i 12‐årsklassen.
På guttesiden var Stian Ask
Andersen sin 7. plass i junior‐
B den beste prestasjonen
resultatmessig.

En solid gjeng fra Sandefjord Skøiteklub på treningssamling på
Savalen i oktober 1999
44

Og rekrutteringsarbeidet vårt
ble lagt merke til. Under
Råde‐løpet fikk vi overrakt et
stipend fra Norway Supporter
Union på kr 10 000,‐ for vårt
gode rekrutteringsarbeid i
mange år.

Sesongen 2000/2001
Det ble arrangert treningssamlinger på Savalen (som er en tradisjon) og for første gang i Inzell.
Både bredden og det sportslige nivået i klubben er imponerende. Ja,denne sesongen kan vi
skryte av at vi er den beste klubben i landet. Under Landsmesterskapet i Larvik fikk vi 10 000
kroner i belønning for å være beste klubb, og hele 5 ganger i løpet av sesongen blir vi kåret til
"Beste klubb". Og hør bare her hva vi oppnådde:








10 løpere fra SSK representerte Vestfold i interkretskamp
15 løpere kvalifiserte seg til Landsmesterskapet, og vi tok sju medaljer
10 løpere kvalifiserte seg til Viking Race og Henrik Brynildsen tok en sterk 6. plass
Cathrine Hoff og Tina A. Henriksen var på landslaget i den Nordiske Landskampen
Vi hadde deltakere i NM sprint, NM allround og NM enkeltdistanser for junior
Vi tok hele 15 distanseseire i Rådeløpet ‐ Norges største løp for aldersbestemte klasser
Vi tok fire gull, tre sølv og tre bronse i Kretsmesterskapet

Det var jentene som "herjet" aller mest. Unni Ask Andersen tok to sølv og en bronse i 12‐
årsklassen i LM, Tina A. Henriksen tok det samme i Junior C, mens Cathrine tok en bronse i
samme klasse. Men vi glemmer selvfølgelig heller ikke de unge Brynildsen‐brødrene Henrik og
Magnus som forskynte seg godt av premiebordene landet rundt og Henrik imponerte også med
en 6. plass i Viking Race. Gull i KM ble det til Unni Ask Andersen, Henrik Brynildsen, Tina A.
Henriksen og Stian Ask Andersen, mens Ellen S. Gulliksen, Ronny Ask Andersen og Martin Stoltz
Olsen alle tok sølv. Cathrine Hoff, Tore Solli og Kristian Skjeggerud tok bronse. I tillegg til de
"etablerte" stjernene kvalifiserte også brødrene Robin og Henrik Johansson, samt Renate og
Jeanette Ask Andersen seg til Viking Race og illustrerer med det hvor enormt stor bredde vi har i
klubben.
Sesongen 2001/2002
Denne flotte gjengen representerte klubben i sesongen 2001/2002. Vi er mange og vi er gode!

Sandefjord Skøiteklub sin etablerte løpere i sesongen 2001/2002
45

Sandefjord Skøiteklub har etablert seg som landets ledende klubb i aldersbestemte klasser.
Klubben gjør seg bemerket med mange løpere på isen, og ikke minst en stor flokk med
engasjerte foreldre på sidelinjen. Vi nevner følgende fra sesongens prestasjoner:













5 løpere fra Sandefjord Skøiteklub deltok i Viking Race i Heerenveen
SSK tok 11 medaljer i Landsmesterskapet, hvorav 5 gullmedaljer
SSK ble igjen kåret til beste klubb i LM og mottok en sjekk på kr 10 000,‐
Også ved fire andre anledninger ble SSK kåret til "Beste klubb"
SSK ble tildelt Robito's rekrutteringspokal under Vikingløpet i Tønsberg
13 løpere kvalifiserte seg til interkretskamp i Vikingskipet
Cathrine Hoff og Tina A. Henriksen representerte Norge i Nordisk Ungdomslandskamp i
Sverige. Klubbens trener Ivar Sletsjøe var forøvrig landslagstrener for troppen
Kristian Skjeggerud satte ny kretsrekord på 3000 meter
Klubben har vært representert i NM sprint, NM allround og NM enkeltdistanser for
junior
Det ble satt 27 nye klubbrekorder
SSK tok ni medaljer i Kretsmesterskapet
John Arthur Olafsen herjet vilt i Veteranmesterskapene og tok et gull, tre sølv og en
bronse i NM enkeltdistanser og tok en imponerende 4. plass sammenlagt i veteran‐VM
allround på Hamar

Vi har mange sterke jenter også
denne sesongen. I Landsmester‐
skapet på Leangen gjorde
Cathrine Hoff reint bord i 14‐
årsklassen med tre gull‐medaljer,
mens tvillingene Renate og
Jeanette Ask Andersen fulgte opp
med å fordele de tre bronse‐
medaljene seg i mellom. Tina A.
Henriksen var ikke stort dårligere
i 15‐årsklassen. Hun gikk inn til to
gull og to bronsemedaljer. På
guttesiden måtte vi nøye oss med
en medalje. Den var det Henrik
Brynildsen som stod for når han
gikk inn til bronsemedalje på
1500m i 12‐årsklassen.

Tina og Ellen sammen med skøytepresident Rune Gerhard‐
sen og selveste Kronprins Haakon Magnus i forbindelse
med junior‐NM på skøyter i Asker.
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Sesongen 2002/2003
Klubben er forsatt Norges ledende klubb når det gjelder bredde, og våre løpere hevder seg også
helt i toppen i ulike klasser. John Arthur Olafsen dominerer veteranklassen her hjemme, men
genene er tydeligvis også overført til neste generasjon. For i 11‐årsklassen dukker det opp et
unikt talent ved navn Tobias Stokke, sønn av John Arthur. Tobias setter landsrekord både på
1000 og 1500 meter, og det skal vise seg å bli starten på en imponerende rekke med rekorder. I
Landsmesterskapet på Skreia tar Cathrine Hoff to nye gullmedaljer i 15‐årsklassen og i tillegg to
sølv. Tina A. Henriksen er ikke stort dårligere og går inn til to gull og en sølvmedalje i 16‐års‐
klassen. Begge disse jentene blir også tatt ut til ungdomslandskamp mot Sverige og Finland.
Tore Solli og Tina A. Henriksen vant enkeltdistanser i NorgesCup for junior og Tore Solli kom på
tredjeplass sammenlagt. Tore satte forøvrig også ny kretsrekord på 5000 meter i 16‐årsklassen.
Hele åtte løpere fra klubben kvalifiserer seg til Viking Race. Renate Ask Andersen, Tobias Stokke,
Ellen S. Gulliksen, Unni Ask Andersen, Cathrine Hoff, Ronny Ask Andersen, Tina A. Henriksen og
Tore Solli er klubbens representanter og Tobias Stokke imponerer med bronsemedalje på 500m.
SSK blir nok en gang kåret til beste klubb under Landsmesterskapet og mottar på ny en sjekk på
kr 10 000,‐. Vi blir også denne sesongen kåret til beste klubb også ved flere andre anledninger.
Sesongen 2003/2004
Etter mange år hvor det er jentene som har stjålet overskriftene, er det nå flere unge gutter som
kommer for fullt. Tobias Stokke fortsetter fremgangen, setter landsrekord både på 500, 1000 og
1500m og forbedrer sine egne rekorder flere ganger og ender opp med å sette 8 landsrekorder i
løpet av en sesong. Tobias tok også tre gull i Landsmesterskapet og gikk inn til en ny
imponerende bronsemedalje i Viking Race på ny landsrekord 42,15 i 12‐årsklassen. Men det er
flere gutter som viser stor fremgang. I Landsmesterskapet tok Jan‐Terje Sørlie en sterk
bronsemedalje på 3000 meter i 15‐årsklassen, og Kristian Skjeggerud satte to sterke
klubbrekorder i samme årsklasse. Vi deltok forøvrig med seks løpere i Landsmesterskapet.
Tore Solli ble nr. 6 sammenlagt i junior‐NM allround, mens Ronny Ask Andersen ble nr. 11 i
sprint‐NM. Det ble totalt satt 26 nye klubbrekorder, og i KM tok vi to gull, to sølv og en bronse.
I veteranklassen tok John Arthur Olafsen 5 gull i NM. Han ble også nr. 2 både i veteran‐VM sprint
og allround.
Klubben ble dette året forespurt om å arrangere det tidligere Rådeløpet i Vikingskipet, noe vi
takket ja til. Dette var det største løpet for aldersbestemte klasser. Løpet ble omdøpt til
Sandefjordløpet, og siden den gang har vi arrangert Sandefjordløpet hvert eneste år i
Vikingskipet. Dette første året arrangerte vi forøvrig ungdomslandskamp samtidig med
Sandefjordløpet. Hele arrangementet ble gjennomført til terningkast 6.
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Sesongen 2004/2005
Også denne sesongen er det Tobias Stokke som
stjeler overskriftene. 13‐åringen vinner tre gull i
Landsmesterskapet i Skien. Han setter 10 nye
landsrekorder og slår til og med landrekorden i
14‐årsklassen på 1500 meter. I Viking Race blir
det en 3. plass sammenlagt og en 2. plass som
beste plassering på enkeltdistanse. I sin første
ungdomslandskamp vant Tobias like godt
samtlige distanser og bidro godt til at Norge vant
landskampen.
To nye ungjenter dukker opp og får betydelig
fremgang. Det er Henriette Lilløy Bruun og Sofie
Karoline Haugen ‐ to navn vi skal høre mer om
fremover. Begge disse jentene vant mange løp
denne sesongen.
Blant de litt eldre satte Tormod B. Haugen
Tobias Stokke satte hele 29 landsrekorder
klubbrekord på 3000 m i 15‐årsklassen når han senket
sin personlige rekord med hele 28 sekunder. Tore Solli tok bronse på 3000m under NM
enkeltdistanser for juniorer og ble nr. 6 sammenlagt i junior‐NM allround. Tore ble også nr. 3
sammenlagt i NorgesCupen for juniorer og satte kretsrekord på 10 000 meter. Ellen S. Gulliksen
ble nr. 5 sammenlagt i junior‐NM for jenter, kun 64/100 sekund fra bronsemedaljen.
Sesongen 2005/2006
I Vikingskipet ble Tobias Stokke landsmester for tredje året på rad og vant nok en gang alle tre
distansene og satte samtidig to nye landsrekorder under stevnet. Blant annet smått utrolige
38,80 på 500m av en 14‐åring! Totalt satte han 9 landsrekorder dette året. Han vant også alle
distanser når han representerte Norge i ungdomslandskampen mot Sverige og Finland, og han
ble nr. 3 sammenlagt i Viking Race. Plutselig dukket det også en ny Stokke opp. Broren Bendik
fortsatte i storebrors fotspor og satte landsrekord på 1500m i tillegg til flere kretsrekorder og
klubbrekorder i 11‐årsklassen.
Fetterne August T. Haugen og Tormod B. Haugen gjorde også store fremskritt spesielt på de
lengre distansene. Tormod satte landsrekord på 10 000 meter når han debuterte med tiden
15.03,60, han satte banerekord på samme distanse i Erfurt og han satte også fem nye
klubbrekorder.
Tore Solli satte nye klubbrekorder på fire distanser i seniorklassen. Han gjorde også mange
sterke prestasjoner i NorgesCup for senior, spesielt på de lengste distansene. Tore ble nr. 16
sammenlagt i NM allround.
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På jentesiden fortsetter Sofie Karoline Haugen og Henriette Lilløy Bruun fremgangen og vinner
flere løp. Sofie setter også klubbrekord på 400m. I seniorklassen hadde Ellen S. Gulliksen en god
sesong med fin fremgang. Hun satte hele 5 klubbrekorder og ble nr. 8 sammenlagt i NM
allround. Og i rekruttklassen dukker det opp ei spennende jente ved navn Martine Lilløy Bruun.
Hun skal vi høre mye om i årene fremover. Totalt ble det satt 26 klubbrekorder og 4
kretsrekorder denne sesongen, og SSK tok fem medaljer i Kretsmesterskapet.
Sesongen 2006/2007
Bendik Stokke overtok "stafettpinnen" når broder Tobias fikk sesongen spolert av
ryggproblemer. Bendik tok tre gullmedaljer i 12‐årsklasen under Landsmesterskapet i Tromsø.
Han fikk også en sterk tredjeplass sammenlagt i Viking Race etter 2. plass på 1000m og 3. plass
på 500m.
Henriette Lilløy Bruun gikk også meget bra og tok bronse i Landsmesterskapet. I det samme
mesterskapet ble det 4. plass til August T. Haugen i 14‐årsklassen.
I junior‐NM ble Tormod B. Haugen nr. 5 sammenlagt. Tormod representerte også Norge i
European Junior Games i Alkmaar i Nederland, og han satte hele fire nye klubbrekorder.
Nye klubbrekorder ble det også både til Tore Solli og Ellen S. Gulliksen i seniorklassen. Begge
gjorde mange gode prestasjoner, og Tore representerte også Norge både i to Neo‐
seniorlandskamper, i European U‐23 Games og i landskamp i Arendal. Ellen S. Gulliksen ble nr. 7
sammenlagt i NM allround. Det ble totalt satt 21 nye klubbrekorder.
John Arthur Olafsen ble verdensmester for veteraner i klassen M45‐49 og satte også fire
verdensrekorder i klassen.
Sesongen 2007/2008
Vi stilte med fem løpere under Landsmesterskapet i Asker og våre løpere tok hele sju medaljer.
Bendik Stokke var aller best med tre gull i 13‐årsklassen. August T. Haugen tok to sølv i 15‐
årsklassen, mens lillesøster Sofie fulgte opp med to bronsemedaljer i 12‐årsklassen. Henriette
Lilløy Bruun og Veronica S. Karlsen gikk også gode løp, men endte opp uten medaljer.
I junior‐NM allround gikk Tormod B. Haugen inn til en sterk 4. plass sammenlagt, og han vant
5000 meter. Tre år yngre August ble nr. 10. I senior‐NM allround deltok vi med tre løpere og
Tore Solli ble best med en sterk 6. plass sammenlagt. Tore Solli fikk også en 7. plass på 10 000m
som best under NM enkeltdistanser.
Tre løpere kvalifiserte seg til Viking Race. Maren Møller Haugli, Sofie Karoline Haugen og Bendik
Stokke var våre representanter, og Bendik's 3. plass på 500m ble beste resultat.
Klubbens løpere hadde hele åtte representasjonsoppgaver, og hevdet seg bra spesielt på de
lengre distansene. Både August T. Haugen, Tormod B. Haugen og Tore Solli gikk med flagget på
brystet i ulike sammenhenger.
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August T. Haugen satte forøvrig landsrekord både på 5000 meter (to ganger) og på 10 000
meter, og trioen August, Tormod og Tore er nærmest ubeseiret i sine årsklasser på de lengste
distansene. Tore Solli satte banerekord på 5000m på ærverdige Valle Hovin med tiden 6.58,8.

Denne kvartetten var Sandefjord Skøiteklubs ansikt utad på herresiden
i mange år. F.v. trener Ivar Sletsjøe, August Teodor Haugen, Tore Solli
og Tormod Bjørnetun Haugen
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De siste ti årene:
Fra sesongen 2008/2009 husker vi spesielt godt 11‐årige Martine Lilløy Bruun's prestasjoner
under Viking Race i Heerenveen. Martine vant sin klasse sammenlagt, og er den eneste løperen
fra SSK som til dags dato har
klart dette. Konkurransen her er
knallhard, så dette var en
fantastisk prestasjon. Maren
Møller Haugli og Sofie Karoline
Haugen deltok forøvrig også i
Viking Race dette året. Medaljer
ble det også under
landsmesterskapet. Sofie
Karoline Haugen tok to sølv og
en bronse i 13‐årsklassen, mens
August Teodor Haugen tok
bronse på 1500m og vant 3000m
i 16‐årsklassen. De nevnte løperne Martine Lilløy Bruun ‐ vinner av Viking Race 11‐årsklassen
satte også hele seks landsrekorder
denne sesongen, og Martine's 2.24,39 på 1500m og Augusts 14.38,18 på 10 000m er fortsatt
gjeldende landsrekorder. Det sier litt om disse prestasjonene. I seniorklassen gjorde Tore Solli
det skarpt og tok blant annet bronse i allround‐NM på Gol. Tore deltok også i flere WC‐stevner
og presterte så bra at han beholdt plassen i A‐gruppa. Under junior‐WC i Asker gikk August T.
Haugen inn til en flott 5. plass på 5000m.
Sesongen 2009/2010 forsynte SSK seg også godt av premiebordet under Landsmesterskapet i
Bjugn. Martine Lilløy Bruun vant alle tre distansene i 12‐årsklassen og satte i tillegg også nye
mesterskapsrekorder på alle distansene. Sofie Karoline Haugen fikk sølv på 500m i 14‐
årsklassen, og Henriette Lilløy Bruun fikk bronse både på 1500m og 3000m i 16‐årsklassen. I NM
gikk det tyngre dette året. Best gjorde Tore Solli det i NM allround i Bergen hvor han ble nr. 5
sammenlagt. Tormod B. Haugen ble forøvrig nr. 8 og August T. Haugen nr. 13 i Bergen. Tore fikk
også en 5. og en 6. plass på henholdsvis 5 og 10 000m under NM enkeltdistanser. Martine og
Sofie kvalifiserte seg igjen for Viking Race, og Martine imponerte igjen med to 3. og to 4. plasser
og en fjerdeplass sammenlagt i 12‐årsklassen. Det ble forøvrig satt hele 15 nye klubbrekorder,
og Martine Lilløy Bruun satte hele tre nye landsrekorder. Når det gjelder representasjon, deltok
Sofie i to ungdomslandskamper, August gikk junior‐WC i Collalbo og fikk en 5. plass på 5000m.
Både Tore Solli og Tormod B. Haugen deltok på World Cup i Berlin og Erfurt. Tore Solli mottok
Sandefjord Kommunes idrettspris for 2009.
Det er de samme løperne som stjeler overskriftene i sesongen 2010/2011. Martine Lilløy Bruun
tok to gull og et sølv i 13‐årsklassen under Landsmesterskapet i Stavanger, mens Sofie Karoline
Haugen tok et gull og to sølv i 15‐årsklassen. Disse jentene kvalifiserte seg også nok en gang til
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Viking Race og Martine slo til med en 2. plass på 500m og 8. plass sammenlagt, mens Sofie
gjorde det enda bedre og tok en knallsterk 4. plass sammenlagt i 15‐årsklassen. Sofie tok også
bronse sammenlagt i junior‐NM sprint og sølv i junior‐NM allround. Sofie begynner virkelig å
vise muskler og gikk også inn til en knallsterk 4. plass sammenlagt i NM allround for seniorer.
Blant gutta ble Tormod B. Haugen best i NM allround med en 7. plass sammenlagt. Av andre
"NM‐prestasjoner" nevnes at Tore Solli fikk en fjerdeplass på 5000m under NM enkeldistanser
og August T. Haugen ble nr. 6 sammenlagt i NM allround for junior. Martine og Sofie deltok på
to ungdomslandskamper, August deltok i junior‐WC i Zakopane og Baselga og Tore Solli gikk WC
i Berlin og på Hamar. Martine fortsatte å pynte på landsrekordene, og noterte seg for to nye
rekorder i 13‐årsklassen, mens Sofie satte ny landsrekord på 5000m med 7.57,39, en rekord som
fortsatt er gjeldende. Tormod B. Haugen vant NorgesCupen sammenlagt for senior.
Vi er fremme ved sesongen 2011/2012 og Sandefjord Skøiteklub får sin første og foreløpig
eneste OL‐medalje. Det er
riktignok snakk om
ungdoms‐OL, men sterkt
uansett av Martine Lilløy
Bruun med bronsemedalje
på 500m under ungdoms‐
OL. Tormod Bjørnetun
Haugen gjør det skarpt her
hjemme og vinner
NorgesCupen sammenlagt
for andre år på rad. I de
ulike NM‐konkurransene er
det Sofie Karoline Haugen
som gjør det best. Hun tok sølv
Martine Lilløy Bruun med bronse i ungdoms‐OL 2012
sammenlagt i junior‐NM allround,
bronse sammenlagt i junior‐NM sprint og kom på fjerdeplass i senior‐NM allround. Under NM
enkeltdistanser deltok vi med seks løpere, men ingen klarte å klatre opp på pallen. Sofie ble
også her best blant jentene med tre 4. plasser og to 5. plasser, mens Tormod B. Haugens 5. plass
på 5000m ble beste plassering blant gutta. Martine og Sofie kvalifiserte seg nok en gang til
Viking Race, og Sofie ble best med en 9. plass sammenlagt. I Landsmesterskapet i Harstad deltok
vi med to løpere, Martine Lilløy Bruun tok to gull og et sølv i 14‐årsklassen, mens Sofie Karoline
Haugen gjorde rent bord og tok fire gull i 16‐årsklassen. Sofie gikk også en rekke løp i junior‐WC
uten å hevde seg helt i toppen. Hun deltok også i junior‐VM og i juniorlandskamp. Tormod
representerte Norge i et internasjonalt stevne i Inzell og imponerte med 2. plass på 5000m.
I sesongen 2012/2013 fikk klubben sin første Norgesmester i juniorklassen siden Hallvard
Smørgrav i 1965. Sofie Karoline Haugen gikk helt til topps i junior‐NM allround. Sofie fulgte også
opp med sølv i junior‐NM sprint og bronsemedalje sammenlagt i senior‐NM. Her ble August T.
Haugen nr. 6 på herresiden. Under NM enkeltdistanser ble det hele fem bronsemedaljer til SSK.
52

Sofie tok bronse på 1000, 3000 og 5000m, mens fetter Tormod B. Haugen fulgte opp med
bronse på begge de lengste distansene i herreklassen. I Landsmesterskapet må Hamar gjorde
Martine Lilløy Bruun nesten rent bord i 15‐årsklassen med tre gull og en sølvmedalje. I
NorgesCupen markerte også våre løpere seg. I seniorklassen ble August nr. 2 og Tormod nr. 5
sammenlagt, mens Sofie kom på 2. plass sammenlagt i juniorklassen. Både Martine, Sofie,
Tormod og August representerte Norge internasjonalt ved flere anledninger.

Denne gjengen var "stjernene" i klubben i mange år og sopte inn både LM‐medaljer, NM‐
medaljer og landsrekorder. F.v. August Teodor Haugen, Sofie Karoline Haugen, Martine Lilløy
Bruun og Tormod Bjørnetun Haugen.
Etter mange sesonger med de samme navnene, dukket det i sesongen 2013/2014 opp ei ny
jente som gjorde sine saker bra. Trine Heian som begynte å gå på skøyter som 10‐åring gikk inn
til en fin sølvmedalje på 500m i 12‐årsklassen under
Landsmesterskapet i Tønsberg. Martine Lilløy Bruun tok
et gull og to sølv i 16‐årsklassen i det samme
mesterskapet. Under senior‐NM allround ble det en flott
bronsemedalje sammenlagt på Tormod B. H augen, mens
Sofie ble nr. 4 på kvinnesiden. Sofie tok forøvrig sølv
sammenlagt i junior‐NM både i sprint og allround.
Martine Lilløy Bruun ble henholdsvis nr. 5 og 6 i de
samme mesterskapene. Trine Heian og Martine Lilløy
Trine Heian i aksjon i Vikingskipet
Bruun kvalifiserte seg til Viking Race uten å nå opp i sammendraget. Sofie deltok i en rekke løp i
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junior‐WC, og fikk flere pallplasser. Hun gikk også inn til 6. plass på 1500 under junior‐VM
allround. Martine, August og Tormod representerte også Norge internasjonalt ved flere
anledninger. I NorgesCupen ble det en ny 2. plass sammenlagt på Sofie Karoline Haugen.
Sesongen 2014/2015 måtte klubben for første gang på mange år registrere at det ikke ble en
eneste medalje under Landsmesterskapet. Trine Heians 5. plass på 500m i 13‐årsklassen ble det
beste resultatet. Under NM sprint gikk Martine Lilløy Bruun inn til en solid sølvmedalje i
juniorklassen, mens Sofie Karoline Haugen tok bronse i seniorklassen. I senior‐NM allround ble
beholdningen to 5. plasser sammenlagt. Det var Sofie og Tormod B. Haugen som stod for de
prestasjonene. Trine Heian kvalifiserte seg for Viking Race uten å kunne hevde seg. Både
Martine og Sofie representerte Norge i WC uten å hevde seg i toppen. August representerte
Norge i Universitetslekene og gjorde sine saker veldig bra i Kazakstan med en 5. plass på 10
000m som best.
Det ble nytt NM‐gull til SSK sesongen 2015/2016. Under NM enkeltdistanser på Hamar gikk
Sofie Karoline Haugen inn til en knallsterk gullmedalje på 3000m. Sofie fikk forøvrig også bronse
på 1500m. Sofie gjorde det også veldig bra under NM allround og gikk inn til en imponerende
sølvmedalje sammenlagt. På Gol gikk Martine Lilløy Bruun inn til en flott sølvmedalje under
junior‐NM sprint. I junior‐NM allround debuterte 14‐åringen Trine Heian med bravour. Mot
langt eldre konkurrenter gikk hun inn til bronse på 1000m og en flott 5. plass sammenlagt. Trine
tok også sølv på 1500m og 5. plasser på 500 og 1000m i 14‐årsklassen under Landsmesterskapet
i Bergen. I NM enkeltdistanser på Hamar ble det gull til Sofie på 3000m og bronse på 1500m.
Blant guttene ble det 6. plass til August T. Haugen og 7. plass til Tormod B. Haugen under NM
allround i Stavanger, mens Tormod gikk inn til en 4. plass som best under NM enkeltdistanser. I
NorgesCupen var det Martine Lilløy Bruun som gjorde det best med sin 3. plass sammenlagt i
juniorklassen. Både August og Tormod har representert Norge i WC, har gått både WC, EM og
VM allround, Martine har gått junior‐WC og junior‐VM, mens Trine representerte Norge i
ungdomslandskamp mot Tyskland og Nederland i Erfurt.
Sesongen 2016/2017 skulle
Sandefjord Skøiteklub få sin aller
første Norgesmester sammenlagt i
allround. Sofie Karoline Haugen
klarte den bragden etter å ha vunnet
500m og blitt nr. 2 på de tre andre
distansene under NM i Trondheim.
Sofie tok også to bronsemedaljer og
en sølvmedalje under NM
enkeltdistanser. I NM sprint på
Hamar ble det en 6. plass
sammenlagt på Martine Lilløy Bruun i
seniorklassen, og en 4. plass sammen‐

Herman og Trine er kvalifisert for Viking Race
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lagt på Trine Heian i juniorklassen. Også i NorgesCupen hevdet disse to jentene seg godt.
Martine vant seniorklassen sammenlagt, mens Trine ble nr. 2 sammenlagt i juniorklassen. I
Landsmesterskapet i Drammen var det unggutten Herman Hoff som gjorde det best. Herman
tok bronsemedalje både på 1000 og 1500m. Trine Heian gikk inn til to 5. plasser og en 6. plass.
Sofie Karoline Haugen representerte Norge både i flere WC‐løp og i EM allround, VM allround og
VM enkeltdistanser. Trine og Herman representerte Norge i Viking Race.
Sofie Karoline Haugen imponerte igjen under
NM allround i sesongen 2017/2018 og
forsvarte sitt NM‐gull på Jevnaker. Sofie var i
knallslag og vant tre av fire distanser. Sofie
tok også to gullmedaljer under NM
enkeltdistanser i Stavanger, og hun fikk
bronse sammenlagt under NM sprint. Så
ingen tvil om at Sofie var NM‐dronningen
denne sesongen. Trine Heian gikk inn til 10.
plass sammenlagt i junior‐NM sprint, mens
hun vant NorgesCupen sammenlagt for junior.
I Landsmesterskapet på Valle Hovin gikk
Herman Hoff inn til fire medaljer, to sølv og to
bronse. Trine fikk sølv på fellesstarten i tillegg
til en fjerdeplass på 500m. Sofie gikk også
dette året flere WC‐løp og EM enkeltdistanser
og VM allround. Under EM enkeltdistanser
gikk hun på det norske laget som tok bronse i
Sofie Karoline Haugen, NM‐gull to år på rad.
"Team Sprint". Trine og Herman kvalifiserte seg
igjen til Viking Race, mens Trine også representerte Norge i ungdomslandskamp i Berlin.
Da er vi fremme ved sesongen 2018/2019, siste sesong før klubbens 100‐årsjubileum. Det mest
gledelige fra denne sesongen er at rekruttgruppen er i kraftig vekst og utvikling. Klubben har nå
rundt 25 løpere under 12 år. Det kommer godt med, for i de aldersbestemte klassene er det
tynt, og på seniornivå er det stadig kun Sofie Karoline Haugen som representerer klubben. Sofie
ble syk under NM allround, og fikk aldri mulighet til å forsvare mesterskapet. Men under NM
enkeltdistanser ble det sølv på 3000 og 5000m, samt bronse på 1500m. I Landsmesterskapet i
Stavanger ble Herman Hoffs sølvmedalje på fellesstart medaljebeholdningen. Herman fikk i
tillegg tre forsmedelige 4. plasser. Men Herman ble belønnet med plass i ungdomslandskamp i
Berlin og representerte med det Norge for første gang. Sofie representerte som vanlig Norge
både i WC, EM og VM.
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Trenerne
Alle idrettsklubber er avhengig av dyktige trenere for å få suksess. Trenerne gjør en fantastisk
innsats og får ofte ikke den honnør de fortjener. Vi har ingen komplett oversikt over alle trenere
i klubbens historie, men følgende personer har i alle fall fungert som trenere på ulike nivåer og i
ulike tidsepoker.

























Gunnar Haugen
Ragnar Jacobsen
Bernhard Ingwall
Trond Lilløy
Ivar Sletsjøe
Svein Erik Johansen
Bjørg Eva Jensen
Elisabeth Schøyen
Gunnar Amundsen
Kjell Gunnar Haugen
Olaus Wiik
Aage Wiik
Sigred Nyquist
Roar Hoff
Harald Hoff
Dag Ask Andersen
Bjørn Ivar Nordbø
Ellen Standal Gulliksen
Ronny Ask Andersen
Hanna Thorød
Thor Olav Tveter
Trine Heian
Jan‐Terje Sørlie
Tormod Bjørnetun Haugen

Ivar Sletsjøe, her sammen med Tore Solli, var klubbens
trener i hele 12 år. Du kan lese mer om ham på neste side.
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Trenerlegenden Ivar Sletsjøe
Blant mange dyktige trenere i Sandefjord Skøiteklubs 100‐årige historie, er det et navn som
ruver over alle andre. Ivar Sletsjøe (født 11. april 1953) var trener for Sandefjord Skøiteklub fra
1995 til 2016. Etter OL på Lillehammer i 1994 startet Ivar med en gruppe løpere fra SSK og
Fram, og leverte en eksepsjonell innsats i alle de årene han var trener. I nærmere to tiår var han
en av Norges ledende skøytetrenere. En høyt respektert trener som satte betydelig spor etter
seg i norsk skøytesport.
Ivar var nytenkende og han
sparret gjerne med folk som lå
langt fremme i skøytesportens
utvikling. Treningsmetodene var
ofte litt annerledes enn det vi så i
resten av skøyte‐Norge. Et
eksempel på dette er bruken av
ishockeybanen i Bugårdsparken,
der seniorløpere på World Cup‐
nivå gikk sirkler i meget høy fart
for å forbedre svingteknikken.
Han var tidlig ute med å gi
rulleskøyter en sentral plass i
treningsarbeidet, og han var en
Ivar Sletsjøe i midten flankert av f.v. Tormod B. Haugen,
pådriver da Sandefjord fikk landets August T. Haugen, Jan‐Terje Sørlie og Tore Solli
første rulleskøytebane med doserte
svinger. Tormod Bjørnetun Haugen, August Teodor Haugen, Jan‐Terje Sørlie og Tore Solli hevdet
seg alle meget godt i internasjonale inline‐løp.
Løperne i Ivars gruppe vant en rekke medaljer i Landsmesterskap og Norgesmesterskap. Mange
representerte Norge i landskamper, og Tormod Bjørnetun Haugen, Tore Solli og Sofie Karoline
Haugen deltok også i World Cup og internasjonale mesterskap på seniornivå. Det er svært få
norske skøytetrenere som kan vise til slike meritter.
I løpet av sin tid som trener var Ivar tilstede på nesten alle treningene. Han var først ute på isen
og alltid sistemann som gikk av. Uansett vær. Lua på snei. Ofte med jakka åpen. "Frøs du aldri",
spurte en løpermor. "Om jeg frøs? Jeg holdt på å fryse i hjel mange ganger. Når det var under 10
minus dro jeg likevel ned glidelåsen. Da var det ingen løpere som klagde på kulda", svarte Ivar.
Ivar hadde også en særegen kommunikasjon med løperne. En arm i været etter løp var bra. Det
reddet uka for løperne. De gangene begge armene spratt i været, visste løperne at de hadde
gjort en prestasjon langt ut over det ordinære. Under et landsmesterskap på Hamar ble Ivar så
ivrig på vekslingssiden at han gikk skikkelig på trynet da en av løperne hans tok noen krafttak i
siste sving på 1 000 meter. Da løperen gikk over mål til beste tid og gullmedalje i 16 års‐klassen
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lå Ivar jublende på ryggen på isen med både armene og skøytene hevet mot taket i Viking‐
skipet.
Ivar Sletsjøe var lenge en av Norges beste skøytesprintere. Han representerte IF Fram i en aktiv
karriere som på seniornivå strakk seg fra 1974/75 til 1987/88‐sesongen. Høydepunktet kom da
han delte 10. plassen i sprint‐VM i Grenoble i 1980 med Johan Granath, den svenske
sprintverdensmesteren i 1976. Frode Rønning vant mesterskapet foran sovjetrusserne Sergeij
Khlebnikov og Anatolij Medennikov. Terje Andersen fra Holmestrand og Botne Skøyteklubb kom
på fjerdeplass. I kvinneklassen ble Bjørg Eva Jensen, en annen tidligere SSK‐trener, nummer 13.
Ivar var også en meget habil fotballkeeper, og voktet i mange år målet for Tjølling, Fram, Pors og
Larvik Turn. Flere av disse sesongene var på nivå to. Han takket nei til spill på øverste nivå i
Norge for å satse på skøyter. I 1979, samme år som han ble nummer fire i sprint‐NM på
Jevnaker, ble Ivar kåret til årets fotballspiller i Larvik av Østlands‐Posten. Denne sesongen spilte
Fram i 2. divisjon (dagens 1. divisjon).

Disse to hadde et langt og tett samarbeid ‐ Ivar Sletsjøe og Tormod B. Haugen. Her avbildet etter
Tormods NM‐bronse på 10 000 meter i Stavanger i 2015.
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Klubbens styre gjennom 100 år:
1919/1920:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Th. Bertling
Gerhard Hem
A.D. Gundersen
Hj. Johansen
Frk. G. Mohn, Sig. Nilsen, Karsten Aadne

1920/1921:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Gartner Syvertsen
Gartner Østby
A.D. Gundersen
H. Hansen
Hj. Johansen, Karsten Aadne, Micarl Mikkelsen

1921/1922:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Gartner Syvertsen
Ø. Østby
A.D. Gundersen
H. Hansen
Hj. Johansen, Karsten Aadne, Johan S. Rove

1922/1923:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Gartner Syvertsen
Hj. Johansen
A.D. Gundersen
Karsten Aadne
Johan S. Rove, J.M. Olsen, Holger B. Berg

1923/1924:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Olaf Hj. Ekeli
Christensen Ekheim
Johan S. Rove
Lars Ødegård
A.D. Gundersen, Hj. Johansen, Ø. Østby
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1924/1925:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Johan S. Rove
Olaf Hj. Ekeli
Sigurd Borgen
Johan Midttun
Hj. Johansen, Ø. Østby, Christensen Ekheim

1925/1926:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Johan S. Rove
Ø. Østby
Sigurd Borgen
Johan Midttun
Olaf Hj. Ekeli, Ole Wiig, Birger Gustavsen

1926/1927:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Frithjof Bøe
Johs. Henriksen
Olaf Hj. Ekeli
Johan Midttun
Hj. Johansen, Ole Wiig, Birger Gustavsen

1927/1928:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Johan Midttun
Hj. Johansen
I.H. Jacobsen
John Skjørdal
J. Christensen Ekheim, Dagfin Enge, Hj. Ekeli

1928/1929:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Halvdan Feen
Dagfin Enge
Thorbjørn Hem
John Skjørdal
J. Christensen Ekheim, A. Thornberg, Reidar Løken, A. Wenaas
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1929/1930:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Halvdan Feen
Hj. Johansen
Thorbjørn Hem
John Skjørdal
Reidar Løken, A. Wenaas

1930/1931:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Halvdan Feen
Hj. Johansen
Thorbjørn Hem
John Skjørdal
Reidar Løken, A. Wenaas

1931/1932:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Halvdan Feen
Hj. Johansen
Thorbjørn Hem
John Skjørdal
Magnus Johansen, A. Wenaas

1932/1933:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Magnus Johansen
Reidar Løken
Thorbjørn Hem
John Skjørdal
Halvdan Feen, Gudmund Henriksen

1933/1934:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Magnus Johansen
Reidar Løken
Thorbjørn Hem
Henry Bostrøm
Halvdan Feen, Gudmund Henriksen
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1934/1935:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Gudmund Henriksen
Reidar Løken
Magnus Johansen
Nils Gustavsen
Halvdan Feen, Thorbjørn Hem, Asbjørn Olsen

1935/1936:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Gudmund Henriksen
Reidar Gjelstad
Johnny Sundby
Nils Gustavsen
Thorbjørn Hem, A. Westrum

1936/1937:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Alf Sletner
Gudmund Henriksen
Johnny Sundby
Sig. Henriksen
Reidar Gjelstad, A. Westrum, Sig. Halvorsen

1937/1938:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Alf Sletner
Gudmund Henriksen
Karl Evensen
Gustav Jensen
Reidar Gjelstad, A. Westrum, Sig. Halvorsen

1938/1939:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

P.L. Gade
Chr. Jonassen
Arne Thoresen
Arne G. Håkonsen
Reidar Gjelstad, Øyvind Gjelstad, Rolf Ellefsen
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1939/1940:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

P.L. Gade
Hans A. Andresen
Chr. Jonassen
Arne G. Håkonsen
Thorbjørn Andresen, Edgar Johansen, Rolf Ellefsen

1940/1941:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Hans A. Andresen
Arne G. Håkonsen
Chr. Jonassen
Alf Sletner
Thorbjørn Andresen, Edgar Johansen, Rolf Ellefsen

1945/1946:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Hans A. Andresen
Arne G. Håkonsen
Chr. Jonassen
Johnny Sundby
Gunnar Haugen, Odd Graff

1946/1947:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Hans A. Andresen
Thorbjørn Andresen
Chr. Jonassen
Johnny Sundby
Reidar Gjelstad, Arne Lindhjem, G. Henriksen

1947/1948:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Hans A. Andresen
Thorbjørn Andresen
Chr. Jonassen
Johnny Sundby
Reidar Gjelstad, Arne G. Håkonsen, Per Hansen
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1948/1949:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Reidar Thilert
Thorbjørn Andresen
Chr. Jonassen
Kolbjørn Kleppan
Hans Amundsen, Edgar Johansen, Gunnar Haugen

1949/1950:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Reidar Thilert
Thorbjørn Andresen
Hans Amundsen
Edgar Johansen
Gunnar Haugen, Øyvind Gjelstad, Arne Svanberg

1950/1951:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Reidar Thilert
Thorbjørn Andresen
Hans Amundsen
Edgar Johansen
Gunnar Haugen, Øyvind Gjelstad

1951/1952:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Reidar Thilert
‐
Hans Amundsen
Rolf Kristiansen
Odd Ditmansen, Gunnar Haugen

1952/1953:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Reidar Thilert
Odd Ditmansen
Hans Amundsen
Erling Sørhaug
Gunnar Haugen, Per Hansen
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1953/1954:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Per Hansen
Gunnar Haugen
Hans Amundsen
‐
Rolf Buodd

1954/1955:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Per Hansen
Gunnar Haugen
Hans Amundsen
Erling Sørhaug
Rolf Buodd, A. Svanberg

1955/1956:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Ragnar Lund Nilson
Gunnar Haugen
Hans Amundsen
Reidar Skjelbred
Per Hansen, Erling Sørhaug

1956/1957:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Ragnar Lund Nilson
‐
Reidar Skjelbred
Erling Sørhaug

1957/1958:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Ragnar Lund Nilson
Gunar Haugen
Hans Amundsen
Reidar Skjelbred
Per Hansen
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1958/1959:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Ragnar Lund Nilson
Gunnar Haugen
Hans Amundsen
Erling Sørhaug
Per Hansen, Reidar Skjelbred

1959/1960:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Ragnar Lund Nilson
Gunnar Haugen
Hans Amundsen
Erling Sørhaug
Per Hansen, Reidar Skjelbred

1960/1961:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Ragnar Lund Nilson
Gunnar Haugen
Hans Amundsen
Erling Sørhaug
Per Hansen, Arne Svanberg

1961/1962:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Ragnar Lund Nilson
Gunnar Haugen
Reidar Skjelbred
Arne Ågesen
Rolf Moen Nilsen, Arne Svanberg

1962/1963:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Gunnar Haugen
Arne Svanberg
Kjell Davidsen
Rolf Moen Nilsen
Hans Amundsen, Erling Sørhaug
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1963/1964:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Ragnar Jacobsen
Rolf Moen Nilsen
Kjell Davidsen
Ole Henrik Elgesem
Einar Karlsen, Gunnar Haugen

1964/1965:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Ragnar Jacobsen
Reidar Skjelbred
Kjell Davidsen
Ole Henrik Elgesem
Gunnar Haugen, Arnt Karlsen

1965/1966:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Ragnar Jacobsen
Reidar Skjelbred
Kjell Davidsen
Ole Henrik Elgesem
Gunnar Haugen, Arnt Karlsen

1966/1967:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Ragnar Jacobsen
Reidar Skjelbred
Kjell Davidsen
Ole Henrik Elgesem
Gunnar Haugen, Arnt Karlsen

1967/1968:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Kjell Davidsen
Reidar Skjelbred
Ragnar Jacobsen
Ole Henrik Elgesem
Gunnar Haugen, Arnt Karlsen
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1968/1969:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Kjell Davidsen
Reidar Skjelbred
Ragnar Jacobsen
Ole Henrik Elgesem
Gunnar Haugen, Freddy Gundersen

1969/1970:
Formann:
Viseformann:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Kjell Davidsen
Reidar Skjelbred
Ragnar Jacobsen
Ole Henrik Elgesem
Gunnar Haugen, Freddy Gundersen

1970/1971:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Kjell Davidsen
Leder hurtigløp:
Reidar Skjelbred
Ragnar Jacobsen
Ragnar Jacobsen
Gunnar Haugen, Odd Sanne

Trond Lilløy

Kjell Davidsen
Leder hurtigløp:
Reidar Skjelbred
Ragnar Jacobsen
Ragnar Jacobsen
Dagmar Becke, Trond Lilløy

Trond Lilløy

Oddvar Rye Johnsen
Leder hurtigløp:
Reidar Skjelbred
Ragnar Jacobsen
Frøydis Nicolaisen
Gunnar Haugen, Dagmar Becke

Gunnar Haugen

1971/1972:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

1972/1973:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1973/1974:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Oddvar Rye Johnsen
Leder hurtigløp:
Leif Helland
Ragnar Jacobsen
Trond Lilløy
Bernhard Ingwall, Dagmar Becke

Bernhard Ingwall

Oddvar Rye Johnsen
Leder hurtigløp:
Leif Helland
Ragnar Jacobsen
Trond Lilløy
Bernhard Ingwall, Berit Wang Nilsen

Bernhard Ingwall

Oddvar Rye Johnsen
Leder hurtigløp:
Leif Helland
Ragnar Jacobsen
Trond Lilløy
Bernhard Ingwall, Berit Wang Nilsen

Bernhard Ingwall

Bernhard Ingwall
Leder hurtigløp:
Leif Helland
Trond Lilløy
Trond Lilløy
Odd Sanne, Berit Wang Nilsen

Bernhard Ingwall

Bernhard Ingwall
Leif Helland
Trond Lilløy
Trond Lilløy
Odd Sanne, Elsie Skeie

Bernhard Ingwall

1974/1975:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

1975/1976:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

1976/1977:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

1977/1978:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Leder hurtigløp:
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1978/1979:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Trond Lilløy
Elsie Skeie
Svein Sørensen
Tom Erling Hem
Odd Sanne, Leif Helland

Leder hurtigløp:

Leif Helland

Trond Lilløy
Elsie Skeie
Svein Sørensen
Tone Skeie Andersen
Knut Olsen, Leif Helland

Leder hurtigløp:

Leif Helland

1979/1980:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

1980/1981:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Trond Lilløy
Leder hurtigløp:
Gerd Iversen
Svein Sørensen
Kari‐Gro Feen
Knut Olsen, Bjørnar Unholt

Bjørnar Unholt

Trond Lilløy
Leder hurtigløp:
Gerd Iversen
Svein Sørensen
Jenny Karin Moe
Jan Andersen, Bjørnar Unholt

Bjørnar Unholt

Trond Lilløy
Leder hurtigløp:
Gerd Iversen
Olav Trydal
Jenny Karin Moe
Jan Andersen, Leif Gunnar Høymyr

Leif Gunnar Høymyr

1981/1982:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

1982/1983:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1983/1984:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Bjørnar Unholt
Leder hurtigløp:
Gerd Iversen
Olav Trydal
Jenny Karin Moe
Jan Andersen, Leif Gunnar Høymyr

Leif Gunnar Høymyr

Niels Olav Hansen
Leder hurtigløp:
Arne Schøyen
Olav Trydal
Turid Sandnes
Jan Andersen, Svein Sørensen

Svein Sørensen

Arne Schøyen
Leder hurtigløp:
Gerd Iversen
Olav Trydal
Inger Margrethe Nedland
Leif Gunnar Høymyr, Dagmar Becke

Leif Gunnar Høymyr

Arne Schøyen
Leder hurtigløp:
‐
Morten Hansen
Inger Margrethe Nedland
Leif Gunnar Høymyr, Jan Hoel

Leif Gunnar Høymyr

Arne Schøyen
Leder hurtigløp:
Morten Hansen
Karl Gåsholt
Inger Margrethe Nedland
Svein Sørensen, Anette Krohn Henriksen

Svein Sørensen

1984/1985:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

1985/1986:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

1986/1987:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

1987/1988:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1988/1989:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Arne Schøyen
Leder hurtigløp:
Truls Strandenæs
Karl Gåsholt
Inger Margrethe Nedland
Svein Sørensen, Anette Krohn Henriksen

Svein Sørensen

Arne Schøyen
Leder hurtigløp:
‐
Karl Gåsholt
Inger Margrethe Nedland
Leif Gunnar Høymyr, Gerd Iversen

‐

Arne Schøyen
Tor Kalleberg
Svein Sørensen
Inger Margrethe Nedland
Gerd Iversen

Leder hurtigløp:

Gerd Iversen

Trond Lilløy
Harald Hoff
Morten Hansen
Tone Lilløy
Roar Hoff

Leder hurtigløp:

Roar Hoff

1989/1990:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

1990/1991:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

1991/1992:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

1992/1993:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Trond Lilløy
Leder hurtigløp:
Harald Hoff
Leder kortbane:
Arne Schøyen
Tone Lilløy
Anette Høymyr Eggen, Dagmar Becke
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Anette H. Eggen
Morten Hansen

Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1993/1994:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Trond Lilløy
Leder hurtigløp:
Anette H. Eggen
Harald Hoff
Leder kortbane:
Morten Hansen
Arne Schøyen
Tone Lilløy
Anette Høymyr Eggen, Dagmar Becke, Morten Hansen

1994/1995:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Morten Hansen
‐
Siri Kamfjord
Arne Schøyen
Turid Haraldsen
Elisabeth Schøyen, Dagmar Becke, Stein M. Sørensen, Jeanette Stenberg

1995/1996:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

‐
Siri Kamfjord
Arne Schøyen
Bjørn Edgar Gulliksen
Bjørn O. Olsen, Stein M. Sørensen, Tone L. Bruun, Jeanette Stenberg

1996/1997:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Bjørn Edgar Gulliksen
Bjørn Olaf Olsen
Arne Schøyen
Inger Hoff
Erik Ellingsen, Tone Lilløy Bruun, Janne Andersen

1997/1998:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Bjørn Edgar Gulliksen
Leder hurtigløp:
Bjørn Olaf Olsen
Arne Schøyen
Inger Hoff
Dagmar Becke, Janne Andersen, Karin Svendsen
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Janne Andersen

Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
1998/1999:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Bjørn Edgar Gulliksen
Leder hurtigløp:
Janne Andersen
Bjørn Olaf Olsen
Leder kunstløp:
Øyvind Thunæs
Arne Schøyen
Inger Hoff
Øyvind Thunæs, Janne Andersen, Karin Svendsen

1999/2000:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Bjørn Edgar Gulliksen
Leder hurtigløp:
Janne Andersen
Bjørn Olaf Olsen
Leder kunstløp:
Øyvind Thunæs
Tom Johansson
Inger Hoff
Øyvind Thunæs, Janne Andersen, Karin Svendsen

2000/2001:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Bjørn Olaf Olsen
Terje Sørlie
Tom Johansson
Inger Hoff
Øyvind Thunæs, Janne Andersen, Karin Svendsen

2001/2002:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Janne Andersen
Terje Sørlie
Tom Johansson
Tine Luberth
Jan Roger Henriksen, Inger Lise Eltvik

2002/2003:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Janne Andersen
Terje Sørlie
Berit Sørlie
Tine Luberth
Inger Lise Eltvik, John Arthur Olafsen
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
2003/2004:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Thor Haugen
Terje Sørlie
Berit Sørlie
Gerd Solli
Siv Karlsen, John Arthur Olafsen

2004/2005:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Thor Haugen
Terje Sørlie
Berit Sørlie
Gerd Solli
Siv Karlsen, John Arthur Olafsen

2005/2006:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Terje Sørlie
Tine Luberth
Berit Sørlie
Gerd Solli
Siv Karlsen, John Arthur Olafsen

2006/2007:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Terje Sørlie
Thor Haugen
Berit Sørlie
Tine Luberth
Siv Karlsen, John Arthur Olafsen

2007/2008:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Tron Wiklund
Thor Haugen
Ingrid Luberth
Bente Rotvik
Siv Sivås Karlsen, John Arthur Olafsen
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
2008/2009:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Tron Wiklund
Thor Haugen
Ingrid Luberth
Bente Rotvik
Siv Sivås Karlsen

2009/2010:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Tron Wiklund
Thor Haugen
Ingrid Luberth
Bente Rotvik
John Arthur Olafsen, Siv Sivås Karlsen

2010/2011:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Tron Wiklund
Thor Haugen
Gerd Solli
‐
Bjørn Hübertz, Kjell Gunnar Haugen, Jarle Bruun

2011/2012:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Terje Sørlie
Thor Haugen
Gerd Solli
‐
Bjørn Edgar Gulliksen, Jarle Bruun, Kjell Gunnar Haugen

2012/2013:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Jarle Bruun
Thor Haugen
Helge Heian
‐
Bjørn Edgar Gulliksen, Terje Sørlie, Kjell Gunnar Haugen
76

Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
2013/2014:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Jarle Bruun
Thor Haugen
Helge Heian
‐
Bjørn Edgar Gulliksen, Terje Sørlie, Kjell Gunnar Haugen

2014/2015:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Jarle Bruun
Thor Haugen
Helge Heian
‐
Bjørn Edgar Gulliksen, Terje Sørlie, Kjell Gunnar Haugen

2015/2016:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Helge Heian
Thor Haugen
Helge Heian
‐
Bjørn Edgar Gulliksen, Terje Sørlie, Kjell Gunnar Haugen, Jon Luberth

2016/2017:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Helge Heian
Jon Luberth
Helge Heian
‐
Bjørn Edgar Gulliksen, Terje Sørlie, Kjell Gunnar Haugen, Thor Haugen

2017/2018:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Helge Heian
Jon Luberth
Helge Heian
‐
Bjørn Edgar Gulliksen, Terje Sørlie, Kjell Gunnar Haugen, Thor Haugen
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Klubbens styre gjennom 100 år forts.:
2018/2019:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

Helge Heian
Jon Luberth
Helge Heian
‐
Bjørn Edgar Gulliksen, Terje Sørlie, Thor Haugen, Kjell Gunnar Haugen,
Charlotte Hem

2019/2020:
Leder:
Nestleder:
Kasserer:
Sekretær:
Styremedlemmer:

‐
Jon Luberth
‐
‐
Terje Sørlie, Kjell Gunnar Haugen, Thor Haugen, Charlotte Hem, Kjersti
Solhaug

Styret i jubileumsåret. F.v. Kjersti Solhaug, Egil Næss (vara), Kjell Gunnar Haugen, Thor Haugen,
Jon Luberth, Roar Hoff (vara) og Terje Sørlie
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Nasjonale mesterskap/landskamp/stevner i regi
Sandefjord Skøiteklub
Sandefjord Skøiteklub har stått som arrangør for flere store arrangementer.

NM allround, menn senior 14. og 15. januar 1928
Allerede 14. ‐ 15. januar 1928 arrangerte klubben NM allround, menn senior. Mesterskapet ble
dominert av Oslo‐løpere, og pallen ble tapetsert av O.S.K.‐løpere.
Resultatlisten (de tre beste) fra NM allround, menn i 1928:
1. Bernt Evensen, O.S.K.

45,3 ‐ 8.47,7 ‐ 2.25,9 ‐ 18.52,6

Poengsum: 203.333

2. Roald Larsen, O.S.K.

44,9 ‐ 8.57,3 ‐ 2.27,9 ‐ 19.00,8

Poengsum: 204.970

3. Armand Carlsen, O.S.K.

48,2 ‐ 8.47,8 ‐ 2.30,3 ‐ 18.38,6

Poengsum: 207.970

NM allround, kvinner senior 25. og 26. januar 1958
Det skulle gå hele 30 år til neste gang SSK igjen arrangør for et Norsk Mesterskap. 25. ‐ 26.
januar arrangerte klubben NM allround, kvinner senior og samme helgen også uoffisielt NM
allround for piker. Resultatlistene ble som følger:
Resultatlisten (de tre beste) fra NM allround, kvinner i 1958:
1. Sonja Ackermann‐Olsen, OI

53,8 ‐ 2.52,6 ‐ 1.55,5 ‐ 6.23,6

Poengsum: 233.016

2. Jounn Tangen, IL i BUL

53,5 ‐ 3.01,8 ‐ 1.59,7 ‐ 6.46,9

Poengsum: 241.767

3. Else Methi, OI

58,2 ‐ 3.05,8 ‐ 2.01,8 ‐ 6.39,5

Poengsum: 247.616

Resultatlisten (de tre beste) fra uoffisielt NM allround, piker i 1958:
1. Mette Rosenvinge, Lillehammer 54,8 ‐ 1.57,6 Poengsum: 113.600
2. Aino Iversen, Lillehammer

55,3 ‐ 1.59,6 Poengsum: 115.100

3. Marit Sleprud, O.S.K.

55,3 ‐ 2.00,9 Poengsum: 115.750

11. Lillian Abrahamsen, Sandefjord 59,6 ‐ 2.13,8 Poengsum: 126.500
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NM allround, menn junior 8. og 9. februar 1958
Bare to uker etter dette mesterskapet arrangerte klubben et nytt Norgesmesterskap. Denne
gangen var det NM allround, menn junior som stod på programmet. Dette mesterskapet ble
arrangert 8. ‐ 9. februar 1958.
1. Edmond Lundsten, Hamar IL

45,3 ‐ 5.13,9 ‐ 2.25,1 ‐ 8.51,2

Poengsum: 199.104

2. Magne Hval, Brandbu

46,7 ‐ 5.10,4 ‐ 2.28,8 ‐ 8.42,5

Poengsum: 200.283

3. Tor Guttu, Nordstrand

46,0 ‐ 5.18,1 ‐ 2.25,9 ‐ 9.05,8

Poengsum: 202.230

48,4 ‐ 5.33,6 ‐ 2.32,8

Poengsum: 151.833

Tore Vataker, Sandefjord

NM allround, menn senior 28. og 29. januar 1961
I 1961 var Sandefjord igjen i skøyte‐Norges sentrum. Vi arrangerte NM allround for menn, og
skøyteinteressen var på topp. Over 16 000 betalende tilskuere med Kong Olav i spissen, fikk se
Knut "Kupper'n" Johannesen gå inn til sammenlagtseier foran Nils Aaness og Fred Anton Maier.
Resultatlisten ble som følger:
1. Knut Johannesen, ASK

45,6 ‐ 8.42,9 ‐ 2.28,5 ‐ 18.24,2

Poengsum: 202.600

2. Nils Aaness, O.S.K.

45,0 ‐ 8.54,2 ‐ 2.26,9 ‐ 18.54,2

Poengsum: 204.097

3. Fred Anton Maier, TT

45,1 ‐ 8.57,7 ‐ 2.31,7 ‐ 18.07,0

Poengsum: 205.587

Landsmesterskapet, 1980
I 1980 var Sandefjord Skøiteklub i samarbeid med Fram, arrangør av Landsmesterskapet. Dette
året var dette et mesterskap for aldersklassene 10‐17 år. Guttene gikk sine løp i Larvik, mens
jentene gikk i Sandefjord. Blant navnene vi finner på resultatlistene, merker vi oss Edel Therese
Høiseth fra Herkules som fikk bronsemedalje i 13‐årsklassen. Lite ante vi den gang at det skulle
bli "NM‐grossisten" fremfor noen.

Landskamp Sverige ‐ Finland ‐ Norge, kvinner 10. ‐ 11. januar 1981
I 1981 var det igjen klart for et stort arrangement regi Sandefjord Skøiteklub. Dette året
arrangerte vi 3‐landskamp senior kvinner mellom Norge, Finland og Sverige. NRK var tilstede og
sendte store deler av stevnet. Sverige vant landskampen, men beste løper ble Bjørg Eva Jensen.
Hun tok tre distanseseire. På grunn av mildvær var det stor spenning om vi skulle klare å få
avviklet landskampen i Bugården eller om vi mått flytte den til kunstisbanen på Fram i Larvik.
Men kuldegradene kom i siste liten, og stevnet ble perfekt gjennomført takket være helhjertet
innsats fra hele klubben.
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Sandefjordløpet, 2004 ‐ ???
Uten kunstis har det blitt nesten håpløst å arrangere større stevner i Sandefjord slik klimaet har
utviklet seg. Men i 2004 fikk klubben en forespørsel fra Vidar Skaar som i mange år hadde
arrangert Rådeløpet i Vikingskipet, om vi hadde lyst og anledning til å overta ansvaret for å
arrangere dette løpet. Rådeløpet hadde utviklet seg til å bli et av Norges største skøyteløp for
barn og unge, og klubben takket ja til dette. Løpet byttet navn til Sandefjordløpet og Sandefjord
Skøiteklub har stått som arrangør for dette løpet hvert eneste år siden den gang.
Sandefjordløpet har opparbeidet seg et navn som klinger i skøytemiljøet, og hvert eneste år i
februar/mars møtes mellom 300 og 400 løpere fra seks år og oppover til skøyteløp under gode
forhold i Vikingskipet. For veldig mange er dette årets høydepunkt.
Det å arrangere et slikt stevne, er en stor oppgave for en liten klubb som SSK, men vi har
gjennom årenes løp fått på plass en stabil, dyktig og engasjert stab av foreldre og andre i
klubben som hvert eneste år gjør en formidabel dugnadsinnsats. Vi har også fått hjelp fra andre
klubber, og spesielt Fram Larvik og Stange IL har vært til uvurderlig hjelp i flere år.
Et navn fortjener å nevnes i forbindelse med Sandefjordløpet. Thor Haugen har hatt ansvaret
både for planlegging og den praktiske gjennomføringen helt siden 2011, og før det hadde han
ansvaret for registrering av påmeldinger siden 2006. Thor gjør en fantastisk god jobb, og hans
kompetanse, ro og rutine kombinert med et dyktig og erfarent dugnadskorps, har gjort at vi år
etter år får svært gode tilbakemeldinger fra både løpere, dommere og foreldre. Så
Sandefjordløpet er et løp vi kan være stolte av ‐ selv om det må arrangeres på Hamar!

Ungdomslandskamp Norge ‐ Sverige ‐ Finland, 28. ‐ 29 februar 2004
I forbindelse med det aller første Sandefjordløpet i Vikingskipet ble klubben forespurt om å
arrangere ungdomslandskamp samtidig. Dette var en utfordring arrangementskomitéen med
Bjørn Edgar Gulliksen i spissen tok på strak arm. Det ble et hektisk program og lange dager, men
vi rodde arrangementet trygt i land og fikk masse skryt.
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Medaljevinnere fra Sandefjord SK i Norske
Mesterskap for senior:
Kvinner:

Menn:

NM Sprint sammenlagt:

NM Sprint sammenlagt:

2015: Sofie K. Haugen

Bronse

1991: Roger Strøm

Gull

2018: Sofie K. Haugen

Bronse

1993: Roger Strøm

Gull

1994: Roger Strøm

Gull
Gull

NM Allround sammenlagt:
1946: Aslaug Pedersen

Sølv

1995: Roger Strøm

2013: Sofie K. Haugen

Bronse

NM Allround sammenlagt:

2017: Sofie K. Haugen

Gull

2009: Tore Solli

Bronse

2018: Sofie K. Haugen

Gull

2014: Tormod B. Haugen

Bronse

NM Enkeltdistanser:

NM Enkeltdistanser:

2013: Sofie K. Haugen

Bronse 1000 m

1991: Roger Strøm

Gull 500 m

2013: Sofie K. Haugen

Bronse 3000 m

1991: Roger Strøm

Sølv 1000 m

2013: Sofie K. Haugen

Bronse 5000 m

1993: Roger Strøm

Gull 500 m

2014: Sofie K. Haugen

Bronse 5000 m

1993: Roger Strøm

Bronse 1000 m

2015: Sofie K. Haugen

Bronse 1500 m

1994: Roger Strøm

Gull 500 m

2015: Sofie K. Haugen

Sølv 3000 m

1994: Roger Strøm

Sølv 1000 m

2015: Sofie K. Haugen

Sølv 5000 m

1995: Roger Strøm

Gull 500 m

2016: Sofie K. Haugen

Bronse 1500 m

1995: Roger Strøm

Gull 1000 m

2016: Sofie K. Haugen

Gull 3000 m

2009: Tore Solli

Bronse 10000 m

2017: Sofie K. Haugen

Bronse 1500 m

2013: Tormod B. Haugen

Bronse 5000 m

2017: Sofie K. Haugen

Bronse 3000 m

2013: Tormod B. Haugen

Bronse 10000 m

2017: Sofie K. Haugen

Sølv 5000 m

2015: Tormod B. Haugen

Bronse 10000 m

2018: Sofie K. Haugen

Bronse 1500 m
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Medaljevinnere fra Sandefjord SK i Norske Mesterskap
for senior forts.:
Kvinner:
NM Enkeltdistanser:
2018: Sofie Karoline Haugen

Gull 3000 m

2018: Sofie Karoline Haugen

Gull 5000 m

2019: Sofie Karoline Haugen

Sølv 3000 m

2019: Sofie Karoline Haugen

Sølv 5000 m

2019: Sofie Karoline Haugen

Bronse 3000 m

Roger Strøm vant NM sprint sammenlagt som SSK‐løper i 1991,
1993, 1994 og 1995. Han tok i samme perioden 5 gull, 2 sølv og 1
bronse i NM enkeltdistanser. Han deltok i OL på Lillehammer i
1994 uten særlig suksess, men året etter i 1995 tok han bronse på
begge 500 meterne og kom på 4. plass sammenlagt i sprint‐VM.
Roger Strøm satte også fire norgesrekorder i denne perioden,
37,53 i 1992 og 36,15 i 1993 på 500 m og 1.14,07 i 1993 og
1.13,74 i 1994 på 1000 m.

Sofie Karoline Haugen vant NM allround sammenlagt i 2017 og
2018. I tillegg tok hun bronse i 2013 og bronse i NM sprint
sammenlagt i 2015 og 2018. I NM enkeltdistanser har Sofie så
langt 3 gull, 5 sølv og 10 bronse. Hun har også et gull og tre sølv
sammenlagt i NM allround for juniorer i tillegg til 2 sølv og 2
bronse sammenlagt i NM sprint for juniorer. Sofie er fortsatt aktiv
og jakter ufortrødent videre på nye medaljer når denne
beretningen gikk i trykken.
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Medaljevinnere fra Sandefjord SK i Norske
Mesterskap for junior:
Kvinner:

Menn:

NM Allround sammenlagt:

NM Allround sammenlagt:

2011: Sofie K. Haugen

Sølv

1964: Bjørn Tveter

Sølv

2012: Sofie K. Haugen

Sølv

1965: Hallvard Smørgrav

Gull

2013: Sofie K. Haugen

Gull

2014: Sofie K. Haugen

Sølv

NM Sprint sammenlagt:

NM Enkeltdistanser:

1990: Anett Høymyr

Bronse

2011: Sofie K. Haugen

Bronse

2012: Sofie K. Haugen

Bronse

2013: Sofie K. Haugen

Sølv

2014: Sofie K. Haugen

Sølv

2015: Martine Lilløy Bruun

Sølv

2016: Martine Lilløy Bruun

Sølv

2005: Tore Solli (3000m)
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Bronse

Medaljevinnere fra Sandefjord SK i Landsmesterskap
Gutter:
1970: Svein Rye‐Johnsen

(15 år)

Sølv sammenlagt (uoffisielt mesterskap)

1971: Svein Rye‐Johnsen

(16 år)

Gull sammenlagt

1982: Roger Iversen

(13 år)

Bronse sammenlagt

1983: Roger Iversen

(14 år)

Bronse sammenlagt

1986: Terje Gåsholt

(10 år)

Bronse sammenlagt

1999: Stian Ask Andersen (Jr. C)

Bronse sammenlagt

2002: Henrik Brynildsen

(12 år)

Bronse på 1500 m

2004: Tobias Stokke
Jan Terje Sørlie

(12 år)
(15 år)

Gull på 500, 1000 og 1500 m
Bronse på 3000 m

2005: Tobias Stokke

(13 år)

Gull på 500, 1000 og 1500 m

2006: Tobias Stokke

(14 år)

Gull sammenlagt

2007: Bendik Stokke

(12 år)

Gull sammenlagt

2008: Bendik Stokke
August T. Haugen

(13 år)
(15 år)

Gull på 500, 1000 og 1500 m
Sølv på 1500 og 3000 m

2009: August T. Haugen

(16 år)

Gull på 3000 og bronse på 1500 m

2017: Herman Hoff

(12 år)

Bronse på 1000 og 1500 m

2018: Herman Hoff

(13 år)

Sølv på 500 og Fellesstar, bronse på 1000 og 1500 m

1971: Tone Skeie

(12 år)

Sølv på 500 m (eneste distanse for klassen)

1972: Tone Skeie

(13 år)

Sølv på 500 m (eneste distanse for klassen)

1973: Tone Skeie

(14 år)

Gull sammenlagt

1981: Anett Høymyr

(10 år)

Bronse på 400 m

1985: Elisabeth Schøyen

(11 år)

Bronse på 500 m

2000: Cathrine Hoff

(12 år)

Sølv sammenlagt

Jenter:

85

2001: Unni A. Andersen
Tina A. Henriksen
Cathrine Hoff

(12 år)
(Jr. C)
(Jr. C)

Sølv på 500 og 1000 og bronse på 1500 m
Sølv på 500 og 1500 og bronse på 1000 m
Bronse på 1500 m

2002: Cathrine Hoff
(14 år)
Renate A. Andersen (14 år)
Jeanette A. Andersen(14 år)
Tina A. Henriksen
(15 år)

Gull på 500, 1000 og 1500 m
Bronse på 500 og 1000 m
Bronse på 1500 m
Gull på 1000 og 3000, bronse på 500 og 1500

2003: Cathrine Hoff
Tina A. Henriksen

(15 år)
(16 år)

Gull på 1500 og 3000, sølv på 500 og 1000
Gull på 1000 og 3000, sølv på 1500 m

2007: Henriette L. Bruun

(13 år)

Bronse sammenlagt

2008: Sofie K. Haugen

(12 år)

Bronse på 1000 og 1500 m

2009: Sofie K. Haugen

(13 år)

Sølv på 500 og 1500, bronse på 1000 m

2010: Martine L. Bruun
Sofie K. Haugen
Henriette L. Bruun

(12 år)
(14 år)
(16 år)

Gull på 500, 1000 og 1500 m
Sølv på 500 m
Bronse på 1500 og 3000 m

2011: Martine L. Bruun
Sofie K. Haugen

(13 år)
(15 år)

Gull på 500 og 1000, sølv på 1500 m
Gull på 500, sølv på 1000 og 1500 m

2012: Martine L. Bruun
Sofie K. Haugen

(14 år)
(16 år)

Gull på 500 og 1000, sølv på 1500 m
Gull på 500, 1000, 1500 og 3000 m

2013: Martine L. Bruun

(15 år)

Gull på 500, 1000 og 3000, sølv på 1500 m

2014: Trine Heian
Martine L. Bruun

(12 år)
(16 år)

Sølv på 500 m
Gull på 500 m, sølv på 1000 og 1500 m

2016: Trine Heian

(14 år)

Sølv på 1500 m

2018: Trine Heian

(16 år)

Sølv på Fellesstart

Medaljegrossistene:
Gutter:

Tobias Stokke

7 gull

Jenter:

Martine Lilløy Bruun
Sofie Karoline Haugen
Cathrine Hoff
Tina Alexandra Henriksen

11 gull og 5 sølv
5 gull, 5 sølv og 3 bronse
5 gull, 3 sølv og 1 bronse
4 gull, 3 sølv, 3 bronse
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Landsrekorder satt av Sandefjord‐løpere på
enkeltdistanser:
Jenter:
14.03.2009

Martine Lilløy Bruun 11 år 500 m

45,39 (fortsatt gjeldende rekord)

21.01.2009

Martine Lilløy Bruun 11 år 1000 m

1.35,10

22.03.1998

Ellen S. Gulliksen

11 år 1500 m

2.38,60

28.02.1999

Cathrine Hoff

11 år 1500 m

2.37,80

18.01.2009

Martine Lilløy Bruun 11 år 1500 m

2.24,39 (fortsatt gjeldende rekord)

02.01.2010

Martine Lilløy Bruun 12 år 500 m

44,48

03.01.2010

Martine Lilløy Bruun 12 år 500 m

44,15

26.02.2010

Martine Lilløy Bruun 12 år 500 m

44,13 (fortsatt gjeldende rekord)

03.01.2010

Martine Lilløy Bruun 12 år 1000 m

1.30,52

20.02.2010

Martine Lilløy Bruun 12 år 1000 m

1.29,59 (fortsatt gjeldende rekord)

21.02.2010

Martine Lilløy Bruun 12 år 1500 m

2.17,85 (fortsatt gjeldende rekord)

10.01.2009

Sofie K. Haugen

13 år 500 m

43,73

06.11.2010

Martine Lilløy Bruun 13 år 500 m

43,68

13.11.2010

Martine Lilløy Bruun 13 år 500 m

43,40

12.02.2011

Martine Lilløy Bruun 13 år 500 m

43,31 (fortsatt gjeldende rekord)

09.01.2011

Martine Lilløy Bruun 13 år 1000 m

1.26,62 (fortsatt gjeldende rekord)

06.11.2011

Sofie K. Haugen

7.57,39

15 år 5000 m

Martine Lilløy Bruun satte altså 13 lands‐
rekorder i sin karriere. Hele 7 av disse er
fortsatt gjeldende landsrekorder. Den
eldste er snart 10 år gammel.
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Landsrekorder satt av Sandefjord‐løpere på
enkeltdistanser forts.:
Gutter:
03.03.2003

Tobias Stokke

11 år 1000 m

1.32,76

02.03.2003

Tobias Stokke

11 år 1500 m

2.24,51

22.01.2006

Bendik Stokke

11 år 1500 m

2.18,44

14.02.2004

Tobias Stokke

12 år 500 m

42,92

12.03.2004

Tobias Stokke

12 år 500 m

42,84

12.03.2004

Tobias Stokke

12 år 500 m

42,15

27.12.2003

Tobias Stokke

12 år 1000 m

1.27,01

28.12.2003

Tobias Stokke

12 år 1000 m

1.26,47

15.02.2004

Tobias Stokke

12 år 1000 m

1.24,67

13.03.2004

Tobias Stokke

12 år 1000 m

1.23,17

14.02.2004

Tobias Stokke

12 år 1500 m

2.11,03

18.12.2004

Tobias Stokke

13 år 500 m

41,03

23.01.2005

Tobias Stokke

13 år 500 m

40,80

19.02.2005

Tobias Stokke

13 år 500 m

40,78

20.02.2005

Tobias Stokke

13 år 500 m

40,28

05.03.2005

Tobias Stokke

13 år 500 m

40,11

18.12.2004

Tobias Stokke

13 år 1000 m

1.20,62

04.03.2005

Tobias Stokke

13 år 1000 m

1.20,09

23.01.2005

Tobias Stokke

13 år 1500 m

2.05,80

20.02.2005

Tobias Stokke

13 år 1500 m

2.00,84

19.02.2005

Tobias Stokke

13 år 3000 m

4.20,51

04.02.2006

Tobias Stokke

14 år 500 m

38,80
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15.10.2005

Tobias Stokke

14 år 1000 m

1.18,14

08.01.2006

Tobias Stokke

14 år 1000 m

1.17,65

22.01.2006

Tobias Stokke

14 år 1000 m

1.17,35

10.03.2006

Tobias Stokke

14 år 1000 m

1.17,16

10.12.2005

Tobias Stokke

14 år 1500 m

1.59,90

21.01.2006

Tobias Stokke

14 år 1500 m

1.59,84

04.02.2006

Tobias Stokke

14 år 1500 m

1.59,67

07.01.2006

Tobias Stokke

14 år 3000 m

4.12,59

07.10.2007

August T. Haugen

15 år 5000 m

7.11,62

08.03.2008

August T. Haugen

15 år 5000 m

7.11,21

13.01.2008

August T. Haugen

15 år 10 000 m

14.58,95

08.01.2006

Tormod B. Haugen

16 år 10 000 m

15.03,60

11.01.2009

August T. Haugen

16 år 10 000 m

14.38,13 (fortsatt gjeldende rekord)

Tobias Stokke satte altså 29 landsrekorder i løpet av tre sesonger. Det er pr. dags dato kun én
løper i Norge som har satt flere rekorder. Det er ikke ukjente Sverre Lunde Pedersen med sine
57 rekorder i løpet av seks sesonger.
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Klubbrekorder og banerekorder pr. 01.11.19
Klubbrekorder ‐ jenter:
10 år 400m
500m
1000m

Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun

39,92
49,40
1.42,80

Hamar
Hamar
Hamar

11 år 500m
1000m
1500m

Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun

45,39
1.35,10
2.24,49

Heerenveen 14.03.2009
Hamar
22.01.2009
Hamar
18.01.2009

12 år 500m
1000m
1500m
3000m

Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun

44,13
1.29,59
2.17,83
5.11,26

Heerenveen
Hamar
Hamar
Hamar

26.02.2010
20.02.2010
21.02.2010
11.01.2010

13 år 500m
1000m
1500m
3000m

Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun

43,31
1.26,62
2.16,59
4.52,83

Stavanger
Hamar
Stavanger
Hamar

12.02.2011
09.01.2011
12.02.2011
26.02.2011

14 år 500m
1000m
1500m
3000m

Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun
Sofie Karoline Haugen

42,78
1.25,60
2.14,84
4.46,65

Hamar
Hamar
Hamar
Hamar

03.03.2012
10.03.2012
25.02.2012
21.02.2010

15 år 500m
1000m
1500m
3000m
5000m

Martine Lilløy Bruun
Sofie Karoline Haugen
Sofie Karoline Haugen
Sofie Karoline Haugen
Sofie Karoline Haugen

42,04
1.23,95
2.09,79
4.32,12
8.21,59

Stavanger
Hamar
Hamar
Hamar
Frogner

15.12.2012
09.01.2011
08.01.2011
09.01.2011
19.12.2010

16 år 100m
500m
1000m
1500m
3000m
5000m

Trine Heian
Martine Lilløy Bruun
Martine Lilløy Bruun
Sofie Karoline Haugen
Sofie Karoline Haugen
Sofie Karoline Haugen

11,50
41,32
1.21,83
2.07,35
4.29,35
7.57,39

Stavanger
Hamar
Berlin
Hamar
Berlin
Stavanger

07.01.2018
08.02.2014
09.02.2014
10.12.2011
04.12.2011
06.11.2011
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19.01.2008
17.01.2008
17.01.2008

Jr. A

100m
500m
1000m

Ellen Standal Gulliksen
Sofie Karoline Haugen
Sofie Karoline Haugen

12,66
40,40
1.19,27

Hamar
Calgary
Calgary

18.12.2004
13.03.2014
15.03.2014

1500m
3000m
5000m

Sofie Karoline Haugen
Sofie Karoline Haugen
Sofie Karoline Haugen

2.02,76
4.16,41
7.44,41

Calgary
Calgary
Stavanger

16.03.2014
14.03.2014
16.12.2012

Senior 100m
500m
1000m
1500m
3000m
5000m

Ellen Standal Gulliksen
Sofie Karoline Haugen
Sofie Karoline Haugen
Sofie Karoline Haugen
Sofie Karoline Haugen
Sofie Karoline Haugen

12,44
40,35
1.18,66
1.59,06
4.10,57
7.17,77

Geithus
Inzell
Calgary
Calgary
Heerenveen
Calgary

20.11.2005
25.02.2017
17.03.2016
20.03.2016
12.11.2017
19.03.2016

Klubbrekorder ‐ gutter
10 år 400m
500m
1000m

Tobias Stokke
Tobias Stokke
Herman Hoff

39,93
49,77
1.44,39

Galgary
Hamar
Stavanger

23.03.2002
10.02.2002
22.03.2015

11 år 500m
1000m
1500

Bendik Stokke
Bendik Stokke
Bendik Stokke

45,48
1.31,36
2.18,44

Hamar
Hamar
Hamar

08.01.2006
21.01.2006
22.01.2006

12 år 500m
1000m
1500m

Tobias Stokke
Tobias Stokke
Tobias Stokke

42,15
1.23,17
2.11,03

Heerenveen 12.03.2004
Heerenveen 13.03.2004
Hamar
14.02.2004

13 år 100m
500m
1000m
1500m
3000m

Herman Hoff
Bendik Stokke
Tobias Stokke
Tobias Stokke
Bendik Stokke

12,02
39,90
1.20,09
2.00,84
4.17,21

Hamar
Hamar
Heerenveen
Hamar
Hamar

12.10.2017
16.12.2007
04.03.2005
20.02.2005
20.01.2008

14 år 500m
1000m
1500m
3000m
5000m

Tobias Stokke
Tobias Stokke
Tobias Stokke
Tobias Stokke
August Teodor Haugen

38,00
1.17,16
1.59,67
4.12,59
7.31,71

Hamar
Heerenveen
Hamar
Hamar
Hamar

04.02.2006
11.03.2006
04.01.2006
07.01.2006
04.03.2007
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15 år 100m
500m
1000m
1500m
3000m

Tormod Bjørnetun Haugen
Stian Ask Andersen
Herman Hoff
August Teodor Haugen
August Teodor Haugen

11,72
40,46
1.19.96
1.59,14
4.08,75

Hamar
Hamar
Stavanger
Hamar
Hamar

18.12.2004
20.02.2000
27.10.2019
13.01.2008
20.01.2008

5000m
10000m

August Teodor Haugen
August Teodor Haugen

7.11,21
14.58,95

Groningen
Hamar

08.03.2008
13.01.2008

16 år 100m
500m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m

Kristian Skjeggerud
Bendik Stokke
August Teodor Haugen
August Teodor Haugen
August Teodor Haugen
August Teodor Haugen
August Teodor Haugen

11,53
39,60
1.16,72
1.55,53
4.00,04
6.55,54
14.38,13

Hamar
Hamar
Hamar
Hamar
Hamar
Hamar
Hamar

18.12.2004
05.03.2011
18.10.2008
11.01.2009
18.01.2009
02.11.2008
11.01.2009

Jr. A

Ronny Ask Andersen
August Teodor Haugen
August Teodor Haugen
August Teodor Haugen
August Teodor Haugen
Tormod Bjørnetun Haugen
Tormod Bjørnetun Haugen

10,82
38,58
1.15,73
1.53,39
3.55,16
6.50,54
14.15,68

Hamar
Hamar
Hamar
Hamar
Hamar
Hamar
Hamar

06.11.2004
08.01.2011
03.01.2010
09.01.2011
21.02.2010
12.01.2008
13.01.2008

Senior 100m
500m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m

Martin Stoltz Olsen
Roger Strøm
August Teodor Haugen
August Teodor Haugen
Tore Solli
Tore Solli
Tore Solli

10,93
36,15
1.11,68
1.48,10
3.50,53
6.33,64
13.33,84

Hamar
Calgary
Calgary
Hamar
Hamar
Hamar

14.12.2003
1993
14.03.2014
16.03.2014
18.01.2009
15.08.2009
23.11.2008

M30

500m
1000m
1500m

Torleif Lilløy
Torleif Lilløy
Bjørn Ivar Nordbø

42,06
1.26,17
2.23,49

Hamar
Hamar
Hamar

26.02.2005
27.02.2005
26.02.2005

M35

500m
1000m
1500m

Torleif Lilløy
Torleif Lilløy
Torleif Lilløy

42,00
1.26,77
2.17,43

Hamar
Hamar
Hamar

11.08.2007
04.02.2007
03.02.2007

M40

500m
1000m
1500m

John Arthur Olafsen
John Arthur Olafsen
John Arthur Olafsen

40,79
1.21,01
2.04,05

Hamar
Hamar
Hamar

21.02.2004
13.12.2003
14.12.2003

100m
500m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m
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3000m
5000m
10000m

John Arthur Olafsen
John Arthur Olafsen
John Arthur Olafsen

4.22,26
7.40,29
15.55,41

Calgary
Calgary
Hamar

21.03.2002
22.03.2002
22.02.2004

M45

500m
1000m
1500m
3000m
5000m
10000m

John Arthur Olafsen
John Arthur Olafsen
John Arthur Olafsen
John Arthur Olafsen
John Arthur Olafsen
John Arthur Olafsen

39,81
1.20,81
1.56,92
4.09,63
7.12,95
15.22,63

Calgary
Hamar
Calgary
Calgary
Calgary
Hamar

22.02.2007
11.11.2006
23.02.2007
22.02.2007
24.02.2007
12.11.2006

M50

500m
1500m
3000m

Terje Sørlie
Terje Sørlie
Terje Sørlie

48,74
2.22,93
4.56,85

Hamar
Hamar
Hamar

22.02.2004
22.02.2004
21.02.2004

38,5

15.02.2011

Banerekorder i Bugården
Menn:
500m

Mats Roger Jensen

1000m

Tormod Bjørnetun Haugen 1.17,8

29.12.2010

1500m

August Teodor Haugen

1.59,5

29.12.2010

3000m

Tore Solli

4.12,7

29.12.2010

5000m

Jan Hansen

8.13,0

1978

10000m

Stein Martin Sørensen

17.04,7

1987

500m

Beth Heiden

43,6

1978

1000m

Bjørg Eva Jensen

1.28,75

1981

1500m

Bjørg Eva Jensen

2.16,66

1981

3000m

Bjørg Eva Jensen

4.46,95

1981

Kvinner:
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Kampen for å få kunstisbane i Sandefjord
Sandefjord Skøiteklub er stolte over sitt nitidige arbeid og engasjement for å få etablert en
kunstfrossen 400m skøytebane i Sandefjord. Slike planer har en svært lang historie i byen, og
allerede mot slutten av 50‐årene var Anders Jahre aktiv i planarbeidet. Han stilte også
økonomiske midler til rådighet, men planene fikk dessverre ikke politisk gjennomslag i
kommunen.
I begynnelsen av 1980‐årene ble det på nytt jobbet med planer for kunstisbane, men forslaget
falt med et knepent flertall ved behandling i bystyret. I hele 60 år har en 400m kunstisbane stått
på agendaen for Sandefjord Skøiteklub. Kanskje feiringen av vårt 100 års jubileum i 2019 vil gi
det nødvendige gjennomslag for planarbeidet med en etterlengtet 400m kunstisbane i byen vår.
I forbindelse med klubbens 80 års jubileum i 1999 hadde vi et positivt og godt samarbeid med
Sandefjord kommune og Sandefjord Idrettsråd omkring klubbens kunstisprosjekt. Vi fikk
kommunal støtte til delfinansiering av et forprosjekt. Forprosjektet ble utarbeidet av
sivilingeniør Egil T. Elvestad i Thermoconsult AS, og ble vurdert som et omfattende og
profesjonelt dokument for det videre arbeid.
Forprosjektdokumentet ble overlevert til ordfører Per Foshaug ved åpningen av skøytetinget,
som ble avholdt på Park Hotel i Sandefjord i 1999. Daværende kulturminister Anne Enger
Lahnstein hadde også anmeldt sin ankomst til skøytetinget, men måtte dessverre melde avbud i
siste liten pga andre presserende oppgaver. Ordføreren takket for overrekkelsen av
forprosjektet i sin tale, og uttalte at det nå måtte være skøyteklubbens tur til å få bedre
anleggsfasiliteter. Dette ble naturlig nok slått stort opp i Sandefjord Blad, og fikk også etterspill
fra politikere som var uenig i ordførerens lovnader. Reaksjonene kom både fra egne partifeller
og opposisjonen.
Sandefjord Skøiteklub ble svært optimistiske av ordførerens lovnader, og så mulighetene for
endelig å kunne lykkes med å gi alle aktive skøyteløpere en mulighet for å drive sin idrett i
hjembyen. Vi ønsket selvfølgelig også å tilrettelegge et anlegg for hele byens befolkning.
Sandefjord Skøiteklub registrerte på denne tiden en enorm interesse og tilstrømming til
isaktivitet, på de dager det var is på 400m banen i Bugården. En kunstisbane ville fungere som et
åpent, fritt nærmiljø‐anlegg og fritidstilbud i byen. Det ville også være et godt og etterlengtet
tilbud for funksjonshemmede mht ispigging.
Sandefjord Skøiteklub er en av «stadionklubbene» i Sandefjord, sammen med STIF og
Sandefjord Ballklubb. Stadionavtalen ble godkjent av Sandefjord kommune i 1949, og ble senere
justert i takt med utbyggingen i Bugården i 1961 og 1966. Avtalens intensjon var å sikre
«Stadionklubbene» (Skøyteklubben, Ballklubben og STIF) likeverdige og gode trenings‐ og
konkurranseforhold i Idrettsparken (Bugården), i forbindelse med at kommunen overtok vårt
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anlegg, ”Gamle Stadion”, vederlagsfritt fra klubbene. Siden kommunen overtok vårt anlegg har
midler til anlegg/utstyr overfor skøytesporten, ikke blitt prioritert. Avtalen er nå 70 år, og STIF
og Ballklubben har fått langt bedre anleggsforhold enn de hadde på Gamle Stadion. Sandefjord
Skøiteklub har derimot en anleggssituasjon som ligger langt tilbake for sin tid, og er å
karakterisere som svært mye dårligere enn det anlegget vi forlot på ”Gamle stadion”.
Skøyteklubben gleder seg over de anlegg de øvrige «stadionklubbene» har blitt tildelt, men
mener at tiden for lengst burde være inne for å prioritere skøytesporten. STIF og Ballklubben
bekreftet sin støtte til stadionavtalen, som omhandler alle 3 klubbene. I et møte 6. mai 1999
mellom skøyteklubben, Sandefjord Ballklubb og Sandefjord Fotball, uttrykte klubbene forståelse
for skøyteklubbens behov for anleggsutbedring i Bugården. De øvrige stadionklubbene pekte
dessuten på alternativet ved siden av grusbanen, som et egnet område for å vurdere sambruk
fotball/skøyter.
Jotun AS støttet kunstisplanene i forbindelse med framlegget av forprosjektet i 1999 med et
sjenerøst økonomisk bidrag, på betingelse av at prosjektet ble gjennomført. Jotun og
skøyteklubben hadde en avtale om at banen skulle hete Jotun isstadion.
Fra 1999 og flere år framover etter år 2000 gjorde Sandefjord Skøiteklub framstøt overfor
kommunen for å få gehør for isplanene. Skøyteklubben hadde uttalige møter med kommunens
administrasjon, de politiske partiene og Sandefjord Idrettsråd. Disse var med på turer til Skien
isstadion, Stord og Marienlyst i Drammen. Turene ble gjennomført for å orientere om
fortreffeligheten av å ha et slikt anlegg og de tekniske gevinster ved varmegjenvinning. Det ble
også lagt vekt på å orientere om de gode politiske vurderinger og grep som ble foretatt for å
velge igangsetting av anleggene.
Sandefjord Skøiteklub nedsatte i denne perioden en kunstiskomite bestående av Trond
Brynildsen, Harald Hoff og Bjørn E. Gulliksen. Komiteen hadde i tillegg til kommunen og
idrettsrådet, en svært god dialog med Sandefjords Blad i denne perioden. Det var viktig å
synliggjøre og dokumentere arbeidet med prosjektet.
Skøyteklubben gjorde en jobb med å oppgradere forprosjektrapporten fra 1999. Dette arbeidet
ble foretatt i 2003 for å få med mer oppdaterte tekniske spesifikasjoner og økonomiske
beregninger i prosjektet. Vi utarbeidet også en brosjyre som med enkle ord og begreper
poengterte det gode budskap i prosjektet.
Det ble dessverre heller ikke politisk velvilje for 400m kunstisbane etter de uttallige initiativene
fra klubbens side i denne perioden. Det var en skuffelse å erkjenne dette etter mye arbeid og
engasjement fra mange klubbmedlemmer gjennom lang tid.
Sandefjord Kommune har i alle år hatt driftsansvar for skøytebanen i Bugården Idrettspark. Den
største og mest ressurskrevende jobben er vanning og oppbygging av isflaten. Dette gjøres ofte
flere ganger i sesongen på grunn av at mildvær setter inn, og det brukes da flere dager og netter
for å få lagt ny is. Med en kunstfrossen skøytebane ville det bli langt enklere å legge og holde is
gjennom hele sesongen.
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Sandefjord Skøiteklub har imidlertid aldri gitt opp håpet om å få realisert en kunstfrossen 400m
skøytebane, og kom tilbake med nye planer i 2012. Denne gang i et samarbeid med Runar
Idrettslag. En tanke om å legge kunstisbanen til området ved Runarhallen på Haukerød ble
framsatt og solgt inn som en vinn/vinn situasjon for begge klubbene. Cosmic Bygg AS hadde
allerede startet arbeidet med en situasjonsplan for utbygging av nye anlegg for Runar på
Haukerød. Man så for seg gode muligheter for å kunne utnytte kuldeanlegget for kunstisbanen
til oppvarmingsformål. Dette kunne skje ved at energien fra kunstisflaten ble levert til
Runarhallen for oppvarming av bygninger og varmt forbruksvann. Andre muligheter for
utnyttelse av varme fra dette anlegget var også til fotballbaner, til snøsmelting på trapper,
fortau og parkeringsplasser, eller til andre områder som ønskes holdt snøfrie om vinteren.
Sivilingeniør Egil T. Elvestad, ETE CONSULT AS utarbeidet et skisseprosjekt på oppdrag for
Sandefjord Skøiteklub i forbindelse med planene på Haukerød. Prosjektet beskrev hvordan det
kunne bygges kunstfrossen 400 m skøytebane med varmegjenvinning, eventuelt med påbygget
varmepumpe. Skøytebanen ble planlagt med to baner à 4m bredde og en 4 m
oppvarmingsbane. Kunstisflaten ble beregnet til 5140 m2. Isbanen ble prosjektert med fast
dekke egnet for rulleskøyter når det ikke var is på banen. Dette ville gi en meget verdifull ekstra
bruk utenfor issesongen. Rørsystemet ville også da få maksimal beskyttelse mot skader.
Kostnadene for kunstisbanen ble totalt beregnet til ca 16,0 mill kroner eks. mva. Det ville være
muligheter for stor egeninnsats fra klubben og andre interesserte for å få prisanslaget lavere.
Det ville også kunne oppnås prisreduksjoner i forhold til prisoverslagets “fulle” priser ved
sponsing og tilskudd fra lokale entreprenører og leverandører. Støtte av offentlige midler ville
også kunne påregnes til energiøkonomiseringstiltak (ENOVA).
Runar Idrettslag gikk imidlertid ikke videre på sin egen idé og initiativ om å samarbeide med
skøyteklubben om dette prosjektet. Når sant skal sies så var det også skepsis i skøyteklubben for
å inngå et slikt samarbeid. Vi ville få et etterlengtet kunstisanlegg, men visste jo ikke nok om
hvilke omkostninger det kunne bli for klubben på sikt.
I 2013 startet klubben et klubbsamarbeid og interkommunalt samarbeid om en kunstisbane og
flerbruksanlegg på Løveskogen i Tjølling. Klubbsamarbeidet var i hovedsak et samarbeid mellom
Tjølling IF, Fram skøytegruppe og Sandefjord Skøiteklub, men i starten var også Larvik Bandy og
Larvik Curling med i planmøtene. Siden det var klubber med tilhørighet i 2 forskjellige
kommuner med i planarbeidet, så var det naturlig å tenke prosjektet som et interkommunalt
samarbeidsprosjekt.
Tjølling IF, Fram skøytegruppe og Sandefjord Skøyteklub hadde uttallige møter fra 2013 og fram
til sommeren 2017. Vi arrangerte også møter med idrettsrådene i begge kommunene,
idrettsadministrasjonene og også kommunenes ordførere. Vi var lenge optimister med
bakgrunn i positive tilbakemeldinger på at et slikt samarbeid klubbene imellom og at et
interkommunalt samarbeid, kunne være interessant.

96

Søknad om forhåndsgodkjenning for et kunstisanlegg/flerbruksanlegg ble sendt departementet
for godkjenning siden det skulle framføres som et interkommunalt samarbeidsprosjekt. Etter
noen runder fikk vi nødvendig forhåndsgodkjenning, og kunne starte det virkelige prosjektarbeid
i forhold til finansiering og utarbeidelse av et forprosjekt. Finansiering av forprosjektet gikk greit
med delfinansiering fra Vestfold fylkeskommune, private sponsorer og klubbene Fram
skøytegruppe og Sandefjord Skøiteklub.
Det ble tegnet en intensjonsavtale våren 2017 mellom Tjølling IF som byggherre og Firmaet
Lønnheim Idrett AS om prosjektering og bygging av kunstisbane på anlegget til Tjølling
idrettspark på Løveskogen.
Avtalen ble imidlertid aldri realisert da Lønnheim Idrett AS ikke tok de nødvendige skritt for å
starte opp forprosjektet. Klubbene har heller ikke tatt nye initiativ for å starte opp arbeidet igjen
etter sommeren 2017, så vi må nok bare innse at dette prosjektet også strandet.
Våren 2018 sto Bugården ishall ferdig i Bugårdsparken. Ishallen er et flott tilbud til isidrettene i
Sandefjord kommune. Hallen vil selvfølgelig være et godt tilbud til våre løpere, men kan aldri
erstatte en 400m skøytebane. Klubbens yngste løpere vil ha god nytte av ishallen, og det vil
være et godt virkemiddel i forhold til klubbens rekrutteringsarbeid. Ishallen er ypperlig for
arrangement av skøyteskole, og er et godt tilbud til skolene i kommunen for arrangement av
skøytedager og aktivitetstimer. I tillegg er hallen et åpent tilbud til byens befolkning på de tider
som ikke er avsatt for trening eller aktiviteter for klubbene.

Bugården ishall stod ferdig våren 2018 og er nå vår treningarena for de yngste på vinterstid.
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Jotun Inlinebane ‐ klubbens stolthet når det gjelder
anlegg
Hovedtrener for Sandefjord Skøiteklub Ivar Sletsjøe, samarbeidet i flere år med Finn Halvorsen
som var trener for USA`s landslag for hurtigløp for skøyter. «Over there» var det stor satsing på
short track og inline som alternativ til trening på is, noe Sletsjøe også hadde stor tro på og la vekt
på.

For å få full effekt av treningen på hjul ble det i 2003 besluttet å anlegge en rulleskøytebane i
Bugården. Etter flere runder med parksjefen, KF‐utvalget og Sandefjord idrettsråd fikk klubben
lov til å anlegge rulleskøytebanen i Bugårdsparken der hvor den gamle håndballbanen/
ishockeybanen lå.
Banen som sto ferdig våren 2004, ble 219m lang og hadde en banebredde på 4 meter. Den 22.
juni 2004 ble banen høytidelig åpnet av ordfører Bjørn Ole Gleditsch som også fikk prøvd
rulleskøytene sammen med idrettsrådets leder Thor Henning Nilsen.
Av en total kostnad på kr 350 000,‐ fikk klubben kr 200 000,‐ i tippemidler. Resten ble finansiert
av med bidrag fra sponsorer og fra oppsparte midler i skøyteklubben.
Rulleskøytebanen ble flittig benyttet i årene som fulgte, men den hadde en stor begrensning
med en banebredde på kun 4meter. Ettersom flere av klubbens aktive deltok i internasjonale
løp og VM, ble det etterhvert ønske og behov for å utvide banen til internasjonale mål med 6,5
meter banebredde og dosering i svingene. En slik utvidelse ville gi større treningsutbytte og
mulighet for å arrangere nasjonale og internasjonale løp.
I 2013 ble det vedtatt å gjennomføre utvidelsen med en økonomisk ramme på 1,2 millioner som
skulle finansieres med sponsormidler, egeninnsats og spillemidler. Entreprenørfirma Tveter AS
ble engasjert til oppdraget, som var svært krevende med utformingen av doserte svinger. Det
ble underveis også besluttet å legge varmerør under dekket for senere å kunne ha mulighet til
oppvarming av banen. Oppdaget som ble ferdig på forsommeren 2014, ble utført til kubbens
fulle tilfredshet og innenfor budsjett. 30. august samme år ble anlegget offisielt åpnet av
skøytepresident Rune Gerhardsen med etterfølgende løp. Værforholdene var ikke de aller beste
men det la ikke noe demper på et vellykket arrangementet med mange fornøyde løpere og
innbudte gjester.
Sponsorinntekter er viktig, og rulleskøytebanen har fått navnet Jotun Inlinebane, og banen har
blitt et samlingsted både for Sandefjord Skøiteklub og de øvrige klubbene i området i
sommersesongene. Flere løp har blitt arrangert med blant annet deltagelse av skøytelandslaget
med Sverre Lunde Pedersen i spissen, og løpere fra Danmark. Landslaget har også benyttet
anlegget til flere treningssamlinger.
Sandefjord Skøiteklub har blitt en forgangsklubb med hensyn til inline trening og flere
skøyteklubber har i den senere tid kommet etter med tilsvarende anlegg.
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Jotun Inlinebane ligger idyllisk til i Bugårdsparken.

Doserte svinger gjør at eliten kan trene med enorm fart i svingene ‐ her fører Tormod B. Haugen
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Jorden rundt på rulleskøyter
Sandefjord Skøiteklub har på 2000‐tallet vært Norges ledende klubb på rulleskøyter. Klubbens
løpere har representert Norge internasjonalt ved en rekke anledninger. Her har dere hele
historien skrevet av to av løperne, Jan‐Terje Sørlie og Tormod B. Haugen.
"Dette er en historie om en skøyteklubb som valgte sin egen vei. En historie om amerikanere,
NASA, trampoliner, en tidligere sprinter i verdensklasse som ble allroundtrener – og en gruppe
løpere som i hvert fall følte at de noen ganger hadde gått jorden rundt på rulleskøyter.
Som med mye annet begynner denne historien i USA. Året før OL på Lillehammer i 1994 tok
rulleskøyteløperen KC Boutiette på seg lengdeløpsskøyter for første gang. Kun seks uker senere
kvalifiserte han seg til OL. Selv om det ikke ble noen medaljer på KC Boutiette, så ble han fire
ganger olympier med en femteplass på 5000m som beste resultat.
KC Boutiette markerte med dette starten på en strøm av rulleskøyteløpere som gikk fra asfalt til
is i jakten på den amerikanske drømmen. Ikke drømmen om frihet, fremgang og suksess, men
den andre som handler om olympiske medaljer av edelt metall. For inntil videre er det dessverre
slik at den fantastiske rulleskøytesporten fortsatt ikke har blitt en del av det olympiske
programmet, men det er en annen historie.
På startstreken under OL i Salt Lake City i 2002 stod kjente navn som Derek Parra, Jennifer
Rodriguez og Joey Cheek som alle hadde latt seg inspirere av KC Boutiette. Til sammen ble det
hele fem medaljer til de amerikanske rulleskøyteløperne. Parra satte også ny verdensrekord på
1500m. Dette gjorde at han ble valgt til å lede forbundets Wheels to Ice Program som senere
skulle vise seg å skape nye OL‐gullvinnere som Chad Hedrick med flere.
Så hva har alt dette med Sandefjord Skøiteklub i lille Norge å gjøre? Jo, nå skal du høre. Da
Derek Parra tok sitt revolusjonerende OL‐gull, stod det en rørt lærer fra Rena i Hedmark på
indre bane. Dette var Finn Halvorsen som på det tidspunktet var sportssjef i det amerikanske
skøyteforbundet. Finn fikk mye av æren for den amerikanske suksessen i 2002, og ble kjent for
sin bruk av teknologi og utradisjonelle metoder i treningsarbeidet. Ett eksempel på Finns
prosjekter var et samarbeid med NASA, hvor en poleringsteknikk designet for Hubble‐teleskopet
ble brukt til å redusere friksjonen mellom skøytestål og is. Senere skulle Finn også bli skøytesjef i
Canada hvor han blant annet utviklet Jeremy Wotherspoon som i dag er mannen bak den
norske sprintsuksessen i jobben som forbundstrener.
Finn har riktignok ikke bare preget skøytesporten i Nord‐Amerika. Fra 1982 til 1985 var han
nemlig norsk landslagstrener, og på den tiden var det en sprinter fra Larvik ved navn Ivar
Sletsjøe som hevdet seg på internasjonale skøytearenaer. Ivar tok en imponerende tiendeplass
sammenlagt i sprint‐VM i 1981, og få år etter han la skøytene på hyllen i 1988 ble han heldigvis
engasjert som trener i både Larvik og Sandefjord. Gjennom siste halvdel av 90‐tallet og på
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begynnelsen av 2000‐tallet utviklet Sandefjord Skøiteklub seg til en av de større klubbene i
Norge med Ivar som trofast trener for de eldste løperne.
Etter et lite generasjonsskifte ble det derimot tynnere i rekkene, men en ny æra stod likevel for
tur. Ivar hadde bitt seg merke i suksessen til Finn i USA og tok derfor kontakt med den tidligere
norske landslagssjefen. Finn ble imponert over alt arbeidet Ivar la ned i trenerjobben og bidro
gjerne med innspill til treningsopplegget. Det ene førte til det andre, og plutselig satt en
håndfull skøyteløpere fra Sandefjord ansikt til ansikt med Derek Parra og Chad Hedrick på et
hotell på Hamar.
Fra det første møtet med Finn og stjerneløperne var det ingen vei tilbake. Skal man bli best er
det sikkert ikke dumt å lære av de beste tenkte vi, og med det ble Finns ord vår lov. Ivar utviklet
komplekse treningsprogrammer krydret med utradisjonelle metoder som blant annet hopping i
skøytestilling mellom to skråstilte trampoliner. Men viktigst av alt ble rulleskøytene. Ikke bare
på grunn av synergieffektene mellom asfalt og is som amerikanerne hadde oppdaget, men også
fordi vi ikke hadde tilgang til en fullskala skøytebane i umiddelbar nærhet gjennom store deler
av sesongen. Det gjorde at vi måtte tenke annerledes.
Rulleskøyter var på ingen måte et nytt treningsverktøy for skøyteløpere, men det var sjeldent et
foretrukket alternativ til isen. Det er gjerne landeveissykkelen som er manges favorittverktøy til
både aktiv restitusjon og mengdetrening. Dette skyldes at skøyter en relativt statisk øvelse for
muskulaturen, og derfor blander man gjerne inn andre øvelser i treningsprogrammet som
aktiverer de samme muskelgruppene på en annen måte. Således er jo sykkel et naturlig
alternativ, men teorien skal ha det til at rulleskøyteteknikken representerer en mer dynamisk
øvelse enn hva som lar seg gjøre på isen – samtidig som man bruker ganske nøyaktig den
samme muskulaturen. Derfor kan man tåle større mengder rulleskøytetrening enn man tåler
trening på is. Mye større mengder skulle det vise seg.
Klubbens interesse for rulleskøyter utviklet seg videre, og i 2005 investerte vi stort i vår første
rulleskøytebane i Bugårdsparken som det ble gått tusenvis av runder på. Men under våte og
glatte forhold måtte man noen ganger finne alternative arenaer. Da er fordelen med
rulleskøyter at man kan bruke dem nesten over alt. Bokstavelig talt. Vi gikk på rulleskøyter i
parkeringsgarasjer, på tribunen i Vikingskipet, i hotellkorridorer og stort sett over alt hvor
hjulene fortsatt rullet. Noen ganger lot vi oss heller ikke stoppe av verken regn, sludd eller
mørke. Og på landeveien kjørte Ivar følgebil mens hodelyktene våre viste vei. Mil etter mil etter
mil.
Mens mange av våre konkurrenter ventet i det lengste med å ta frem rulleskøytene etter en
lang sesong på is, må vi innrømme at den beste følelsen vi visste var nye hjul og tørr asfalt. Det
markerte starten på en lang sommer i bar overkropp med hjul under bena, to økter om dagen
og en del skrubbsår. Og etter hvert som all treningen begynte å gi resultater kom lysten til å
konkurrere. For hvis amerikanerne gikk fra asfalt til is med stor suksess, så kunne vel vi gjøre det
motsatte?
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Problemet var bare at i Norge var det ikke så mange som ville konkurrere på rulleskøyter. Dette
på tross av at Finn Aamodt, som på den tiden var sportssjef i Skøyteforbundet, allerede i 2004
hadde lansert en langsiktig plan om å gjøre skøytesporten sexy ved hjelp av rulleskøyter og
fartsfylte gateløp. Finn var tydelig inspirert av navnebroren i USA, men selv etter flere
oppvisningsløp og etablering av norgescup på rulleskøyter tok det aldri helt av.
Rulleskøyteløperne fra Sandefjord satte selvsagt stor pris på å få konkurrere på hjul for første
gang, men konkurrentene syntes ikke det var like gøy. For å finne de store utfordringene måtte
vi ut av landet.
Vårt første møte med et internasjonalt startfelt ble på Nordic Inline Cup i Varberg i sommeren
2007, hvor de beste løperne fra de nordiske landene var samlet. August Teodor Haugen vant
samtlige distanser i juniorklassen, mens Tormod Bjørnetun Haugen og Tore Solli fikk henholdsvis
13. og 14. plass som beste plassering. Våren 2008 deltok trioen over, sammen med Jan‐Terje
Sørlie, på det tradisjonsrike Karlstad Stadslopp, et 10 km langt gateløp gjennom folkehavet i
Karlstad sentrum. Gjengen klarte ikke å henge med da det avgjørende rykket til svenskenes
favoritt Johan Håmås gikk. 5., 6., 10., og 13. plass blant 280 startende var likevel et respektabelt
resultat.
I august 2008 fikk Norges Skøyteforbund en henvendelse fra det internasjonale
rulleskøyteforbundet, som lurte på om ikke Norge, for første gang i historien, kunne tenke seg å
sende løpere til rulleskøyte‐VM i den spanske byen Gijon. Vår interesse for rulleskøyter var blitt
lagt merke til i skøyte‐Norge, og kort tid senere, med VM bare tre uker unna, var påmeldingen
et faktum. August, Jan‐Terje og Tormod utgjorde den historiske troppen.
Ingen av oss visste vel egentlig hva vi hadde sagt ja til. Det var et overveldende arrangement
som møtte oss: 500 deltakere fra 60 ulike land med store støtteapparater og et arsenal av
utstyr. Blant annet tettsittende rulleskøytedrakter og ikke minst hjul ‐ masse hjul.
Rulleskøytehjul er en historie og vitenskap i seg selv, og kan vel for nordmenn best
sammenlignes med skismøring. Her gjelder det å finne den optimale kombinasjonen av best
grep og minst rullemotstand. Det sier seg selv at for å hevde seg i toppen, er man nødt til å ha
de beste hjulene, og at det fort blir store pengesummer involvert når man helst skal ha nye hjul
til hver konkurranse.
Det var kanskje ikke så rart at vi følte oss litt små, der vi stod med våre sykkeltrøyer og nedslitte
hjul.
Noen trener eller lagleder var det heller ikke rom for i vårt budsjett. Men vi tilpasset oss fort. Vi
snakket med løpere, trenere og dommere, og fikk tips til både teknikk, taktikk og utstyr. Vi
tilbrakte mange timer i butikkene til hjulprodusentene hvor vi fant ut hvilke hjul de beste
løperne valgte, for så å kjøpe det samme selv. Noen tusenlapper senere var vi nesten klare for
start. Det eneste som manglet var å lære seg den spesielle startteknikken som brukes på
rulleskøyter. Den hadde vi nemlig i ikke turt å øve på mens konkurrentene kunne se oss på
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banen. Løsningen ble å ta i bruk parkettgulvet på hotellrommet som treningsarena, til våre
hotellnaboers store forargelse.

Dagen før det første løpet var
det tid for åpningsseremoni. Det
var her vi for første gang skulle få
et virkelig inntrykk av denne
idrettens omfang på
verdensbasis. Overraskende nok
var tribunene fulle av
applauderende tilskuere. Hvert
land ble ropt opp og geleidet
rundt banen av hver sin
flaggbærer. Korpsene spilte til
dansende piker i nasjonaldrakter, og pressefotografene hang over vantet. Det hele var en stor
opplevelse og en god oppladning til den påfølgende dagens løp. Vi var påmeldt samtlige
distanser bortsett fra stafett og maraton. August stilte i juniorklassen, mens Tormod og Jan‐
Terje stilte i seniorklassen. Som vi allerede hadde forstått, men som nok en gang ble bekreftet,
holdt mange løpere fra de øvrige 60 nasjonene et veldig høyt nivå. To navn, som senere også ble
kjent for sine prestasjoner på isen, var ofte å finne på toppen av resultatlistene: Alexis Contin
(Frankrike) og Joey Mantia (USA).
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Vi plasserte oss derimot på den nedre delen av resultatlistene. Den største erfaringen vi satt
igjen med etter de første løpene var hvor lite denne konkurranseformen egentlig kunne
sammenlignes med skøytesporten ‐ som vi en gang kjente den. Her var det nødvendigvis ikke
den raskeste eller mest utholdende som vant, men heller den med best taktikk og sterkest
armer. En av de mest vitale ferdighetene i denne idretten viste seg nemlig å være evnen til å
posisjonere seg, og til dette var det meste tillatt. Fall og skader var på ingen måte en sjeldenhet.
Medaljene hang skyhøyt og det var mange om beinet. De fleste som falt spratt opp igjen i et
forsøk på å ta igjen feltet, men noen måtte bæres av banen og inn i ambulansen. Utrolig nok
klarte vi oss med bare ett fall.
Våre plasseringer ble gjennomgående litt bedre mot slutten av mesterskapet, og her fikk vi alle
prøvd oss i en finale. August fikk sin beste plassering på 20 000 m eliminasjonsløp, hvor han
endte på en 36. plass av 55 startende. Tormods høyeste ble en 42. plass av 59 på 15 000 m
eliminasjon. Jan‐Terje fikk sitt beste resultat på 20 000m eliminasjon, som ble en 49. plass av 69
startende. Selv uten topplasseringer var vi godt fornøyde med resultatene.
Erfaringene fra VM i Spania ga mange positive ringvirkninger. I bagasjen på vei hjem hadde vi,
foruten mange nye hjul, med oss en stor interesse og begeistring for rulleskøytesporten. Og vel
hjemme i Norge merket vi at våre rulleskøyteferdigheter var løftet til et nytt nivå. Rekordene på
rulleskøytebanen i Bugården ble pulverisert én etter én.
Interessen smittet også over på resten av treningsgruppa. I 2009 var vi tilbake i Karlstad, hvor
Tore parkerte Johan Håmås, og tok en historisk norsk seier i det 10 km lange gateløpet. På de
påfølgende banekonkurransene ble det norsk seier på tre av fire distanser, mens svenskene
lurte på hva vi hadde gjort siden året før. Året etter sørget Tormod, Tore og August for at det ble
tredobbelt SSK i herreklassen, mens Sofie Karoline Haugen ble nr 2 i kvinneklassen, i det som var
hennes første internasjonale rulleskøyteløp.

Våren 2010 fikk vi en engasjert mail fra vår
trener, Ivar: "Vi er best i Karlstad på
rulleskøyter, neste mål må være å bli best i
Tyskland (…), håper alle kan delta i Koblenz
29/5."
Og 29. mai stod vi på startstreken i Mittelrhein
Marathon, et av Europas største
rulleskøytemaraton med nesten 2000 løpere.
Det var første gang vi skulle bryne oss på
maratondistansen og var spente på hvordan
tempoet i feltet ville bli. Da startskuddet gikk,
var det nærmest som en eksplosjon av løpere
som spurtet ut fra startstreken, og vi tenkte at her er det bare å henge med, det roer seg nok
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snart. Men farten roet seg aldri. Kontinuerlig var det løpere som prøvde å rykke i fra, mens
resten av feltet prøvde å hente dem inn. Det hele ble avgjort i et forrykende spurtoppgjør der 27
gjenværende løpere kjempet om seieren. Tormod klarte å henge med feltet helt til mål, og ble
til slutt nummer 20. Med en gjennomsnittsfart på over 40 km/t, var sluttiden på 61 minutter –
over 12 minutter raskere enn den tidligere norske rekorden på distansen.
Maratondistansen appellerte til oss alle, og vi følte at vi endelig fikk igjen for det gode
treningsgrunnlaget og stayer‐egenskapene vi hadde fra isen. Det neste året var vi representert
ved flere av de største rulleskøytemaratonene i Europa: German Inline Cup i Bremen,
Mittelrhein Marathon nok en gang, samt i Utrecht og Staphorst i Nederland, som del av den
nederlandske inline cupen.
Sommeren 2011 var vi
igjen tilbake i et
internasjonalt
mesterskap, denne gang
for å gå maraton i
europamesterskapet i
Zwolle i Nederland.
Løpet var en historie i
seg selv, med lange
partier på ujevn og
såpeglatt brostein.
Tormod endte til slutt
opp på en 26. plass som
beste norske plassering.
Likevel var det kanskje
det som skjedde i forkant av løpet som var mest spennende. Nærmest mens vi stod på
startstreken, kom generalsekretæren i det internasjonale rulleskøyteforbundet bort og inviterte
oss til VM i Sør‐Korea samme år, og de ville dekke kostnadene for to løpere.
Noen uker senere satt trioen fra VM i 2008, August, Jan‐Terje og Tormod, på flyet østover.
Mesterskapet ble en fantastisk opplevelse for alle tre. Selv om vi fortsatt befant oss et stykke
ned på resultatlistene, merket vi at framgangen fra forrige VM var betydelig. Fra å tidligere ikke
klare å henge med feltet, var vi nå med å sette farge på løpene, og vi viste oss ofte fram i teten.
Beste norske plassering ble en 31. plass, mens ikke ukjente Bart Swings (Belgia) og Peter Michael
(New Zealand) herjet på toppen av listene.
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Deltakelse i store mesterskap ga mersmak, og de påfølgende årene representerte vi Norge ved
flere anledninger (deltakere og beste plassering i parentes).
VM i Ascoli Piceno og San Benedetto del Tronto, Italia 2012. (August nr 38 på 10.000 m Tormod
nr 34 på maraton, Jan‐Terje nr 42 på 500 m)
EM i Almere, Nederland, 2013 (August nr 24 på maraton, Tormod nr 12 på 10.000 m)
VM i Oostende, Belgia, 2013 (August nr 24 på maraton, Tormod nr 31 på 15.000 m)
EM i Geisingen, Tyskland, 2014 (August nr 13 på maraton, Tormod nr 15 på 200 m)
EM i Wörgl, Østerrike, 2015 (August nr 13 på maraton, Tormod nr 20 på 10.000 m)
Høsten 2015 deltok August og Tormod i Nordens største rulleskøyteløp, Copenhagen Inline
Maraton, med 265 deltakere på startstreken. Mot slutten rykket August ifra det sterke feltet og
gikk alene først over mål. Året etter gikk August inn til en knallsterk 8. plass i KNSB Maraton Cup
i Staphorst i Nederland og var bare sekundet bak tidligere verdensmester Alexis Contin. I juli
2016 ble August invitert til inline‐løp i Xichang i Kina. I knalltøff konkurranse med verdenseliten,
gikk August inn til en ny 8. plass etter å virkelig ha satt farge på løpet ved å gå i gjentatte brudd.
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Mye av framgangen vi hadde kan vi takke
den flotte rulleskøytebanen i Bugården for.
Sommeren 2014 ble banen oppgradert til en
200 metersbane med doserte svinger og
internasjonal standard. Dette gjorde oss i
stand til å trene på tilnærmet samme forhold
som vi møtte på ulike baner rundt om i
verden.
Gjennom en periode på 10‐15 år føler vi oss
ganske sikre på at vi i hvert fall til sammen
har gått minst jorden rundt på rulleskøyter.
Det tilsvarer omtrentlig 1 000 maraton eller
200 000 runder rundt banen i Bugården. Og
den dag i dag bruker fortsatt Sandefjord
Skøiteklub rulleskøyter som et av de viktigste verktøyene i treningsarbeidet. Rulleskøytebanen i
hjertet av idylliske Bugården har i tillegg en sterk signaleffekt på sommerstid hvor mange unge
får øynene opp for den fartsfylte skøyteidretten.
Med tiden er det også flere som har anerkjent rulleskøyteidretten i Norge, og vi ser stadig nye
rulleskøytebaner bli bygget. Om det er KC Boutiette som var den utløsende faktoren er
vanskelig å si, men uansett er vi evig takknemlige for alle de fantastiske opplevelsene vi har hatt
med hjul under bena."
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Sandefjord Skøiteklubs Kunstløpgruppe.
Sandefjord Skøiteklub hadde en egen kunstløpsgruppe fra og med sesongen 1965/1966 til og
med sesongen 2000/2001. Den følgende dokumentasjon på gruppas historie og aktiviteter er i
sin helhet hentet fra SSK's jubileumsberetning fra 80‐årsjubileet i 1999. Følgelig mangler de
tørre tall og fakta for de aller siste årene.

Forord
I en kystby uten stabile værforhold og uten kunstisbane eller ishall, burde kunstløpsporten være
en umulig sportsgren. Men ikke i Sandefjord.I slutten av 1963 to Dagmar Becke initiativ til å
starte kunstløpskole. En henvendelse til Sandefjord Skøiteklub ga negativt resultat. Man trodde
at interessen i Sandefjord var for liten.
Den 8. februar 1964 startet Dagmar derfor Kunstløpskolen på eget initiativ og fikk senere med
seg flere foreldre slik at de kunne danne et styre. Allerede i sesongen 1965/66 ble
Kunstløpskolen imidlertid tatt inn som en del av Sandefjord Skøiteklub, men den skulle ha egen
økonomi og egne inntekter. Navnet ble forandre til "SSK Kunstløpsgruppe".

De 10 første årene, 1964 ‐ 1974
Det første året hadde Kunstløpsgruppen 101 deltakere, men mange falt av lasset etterhvert.
Gruppen hadde trenere fra Tønsberg og fikk besøk av kunstløpersken Karin Dehle for å
inspirere. Det ble igangsatt innendørstrening før isen var på plass, og det ble etter hvert
tradisjon at sesongen startet opp med tørrtrening. Vårt første arrangement i egen by var
allerede i 1964. Det var en minikonkurranse med Røa Kunstløpskole. Det første
kunstløpsarrangementet i Sandefjord var riktignok allerede i 1928, da Sandefjord Skøiteklub
arrangerte Norgesmesterskap i kunstløp på stadion, der Sonja Hennie ble mester.
I 1965 hadde vi vårt første klubbmesterskap hvor Eva Jørgensen ble klubbmester. Klubbmester‐
skapet har vært avholdt nesten hver år, så sant vær og is har gjort det mulig. Etterhvert deltok vi
også i kretsmesterskap, landsmesterskap, den lille bykamp m.m. Vi vil fremheve med stolthet at
klubbens Gunn Tove Olsen deltok i elitestevne i 1969 og ble nr. 3. Dette var en prestasjon som
fikk omtale på selveste NRK.
I 1970 ble det arrangert kretsmesterskap i Tønsberg for første gang. Norges Skøyteforbunds
Kunstløpskomité innbød til uttagelse av talenter under 10 år. Det møtte 11 piker fra hele landet.
Fire av disse ble tatt ut, og to av dem var fra Sandefjord.
I 1971 hadde vi påtatt oss oppgaven med å avvikle landsmesterskapet. Det ble nedlagt et
enormt arbeid. Innkvartering på tre hoteller, vaktmannskap, dommere, hjelpere av alle slag etc.
Det var påmeldt 75 deltakere fra hele landet. Lørdag 5. februar skulle stevnet ha startet, men
dagen før mått det hele avlyses. Hele banen var bare VANN, og det var bare varmegrader.
Stevnet ble på kort varsel flyttet til Gol, og all innsats vær nærmest bortkastet.
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Men i 1972 ble vi igjen tilbudt arrangementet, og denne gangen ble mesterskapet avviklet etter
planen. Alle erfaringer og alt forarbeidet fra året før kom godt til nytte. Isen var førsteklasses
takket være Sandefjord Kommune ‐ og værgudene. Det ble et strålende arrangement. Det var
80 deltakere, og med støtteapparat utgjorde det ca. 120 personer. Tre av jentene våre fikk fine
plasseringer med henholdsvis 4., 6. og 8. plass.
I hele denne 10‐årsperioden har vi deltatt på treningsleire over hele Norges land. Av og til ble
jentene utstyrt med matpakker til flere dager, og de måtte ha en sporty innstilling til både
overnattingssteder og andre forhold. Og med topp kvalifiserte trenere var det ikke vanskelig å
bruke all sin tid til trening. Slitsomt... men det var verdt det.
I Sandefjord har ikke isforholdene vært særlig stabile. Vinter er ikke alltid forbundet med kulde
her. I den første tiden var Sparta Amfi redningen når isforholdene slo feil, og senere har det blitt
mange turer til Askerhallen for å trene. De mest interesserte har aldri gitt seg for lang vei til
trening, og foreldrene har stilt opp. Men vi skulle så gjerne hatt en egen ishall eller kunstfrossen
bane.
Rekrutteringen har vært god hele tiden. At vi har elendige vintre, ser ikke ut til å slå bare
negativt ut. Vi har hatt ivrige, nye små talenter hver sesong. De riktig ivrige ser vi alltid igjen
også neste sesong. De to siste sesongene har vært helt elendige, men vi gir oss ikke.
Hvordan har vi så skaffet penger i disse ti årene? Jo, det har vært dugnadsånd, takket være gode
hjelpere. De har stilt opp som tombolavakter, på Lykkerprinsen, lotterier og kakeboder. Vi har
ikke alltid hatt så mange å trekke veksler på, så det har falt mange ekstra vakter på styret i alle
disse årene, spesielt på Dagmar, et ja‐menneske det står respekt av.

En ny tiårsperiode, 1974 ‐ 1984
Vi startet denne perioden med to dårlige vintre. I 1974 var det for eksempel slutt på isen
allerede i januar, selv om vinteren fremdeles var lang. Ellers bød perioden på sterk kulde, snø,
mildvær og regn. Likevel viser det seg at det ustabile været ikke tar knekken på de ivrigste
løperne. Det må bare prøves andre muligheter for trening på is. Og det har ikke manglete på
fantasi. I perioder har vi prøvd på Bugårdsdammen, Litjønn og Goksjø hvor det ble måket og
skrapet. Men kunstisen i Tønsberg og Holmestrand har også vært redningen for de ivrige og
aktive.
I november 1975 ble Frambanen i Larvik åpnet, og vi fikk enda et tilbud. Det ble søkt om
treningstider, og snart var løperne i sving der også. Det ble etterhvert problemer med sand som
blåste inn og la seg på isen, men noen ganger var dette vårt eneste alternativ for å finne is som
kunne være et fast tilbud til løperne. Frambanen ble brukt aktivt av løperne, men det tæret
hardt på økonomien. Sesongene startet vanligvis på høsten med tørrtrening ‐ ute først og
innetrening noe senere.
Rekrutteringen til kunstløpsgruppen har i alle år vært meget god. Ved oppstart i 1976 møtte 30
elever opp. I 1982 var det rekordoppslutning med hele 75 elever! Når vær og is var bra, var det
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en kolossal interesse, og nye talenter fikk vi hvert år. Det var like spennende hver sesong.
Utfordringen lå i å beholde disse talentene, noe vi følte vi behersket godt. Vi fikk for eksempel
Morten Innstrand som elev i 1975, en ivrig og talentfull elev som var aktiv kunstløper til han var
18 år og oppnådde fine resultater i konkurranser og mesterskap.
I 1977 startet SSK et nytt og spennende tilbud til barn i aldersgruppen 6 ‐ 11 år, nemlig
skøyteskole. Dette var et felles tiltak for de to skøytegrenene, og det ble en veldig respons. 200
elever møtte oppe opp! Føste året var skolen felles, men i 1978 ble skolen delt, og vi fikk egen
kunstløpskole med egne trenere. Fra da av fikk vi en jevn tilgang på nye løpere hver sesong, og
tidvis var problemet faktisk å finne nok trenere.
Det ble lagt vekt på at skøyteskolen skulle være gøy, og det ble en fin blanding av lek og læring.
Det ble avlagt tester med ulike vanskegrader, og skolen ble avsluttet med oppvisning på isen og
en avslutningsfest med utdeling av kunstløpgruppens egne diplomer m.m. Dette var alltid meget
populært.
I disse ti årene var det hvert år mulig for løperne å dra på sommerleir for å trene og lære. Hvert
år sendte vi løpere av sted, et viktig tiltak for å holde på de mest talentfulle og interesserte, og
det virket sosial samlende. Kunstløpsinteresserte hadde også tilbud om trener‐ og dommerkurs.
Når det var mulig, deltok vi også i konkurranser og mesterskap. I 1976 hadde vi tre deltakere i
Siddishallen i Stavanger. (Dette regnes som Norgesmesterskap i kunstløp.) Morten Innstrand,
Tone Wang‐Nilsen og Rita Gulliksen ble tatt ut og gjorde en fin innsats. Morten vant sågar sin
klasse. I denne perioden var det imidlertid små muligheter for klubb‐ og kretsmesterskap. (Se
egen oversikt) Isforholdene var så ustabile at det var nærmest umulig å avvikle mesterskap. 20.
februar 1982 var faktisk første gang på 10 år at et kretsmesterskap ble arrangert. Tre av våre
løpere hevdet seg da meget bra: Morten Innstrand, Irene Solberg og Hege Arnesen vant alle sin
klasse. Totalt deltok det 19 løpere fra Vestfold.
God økonomi er en forutsetning for å kunne tilby utøverne det beste. I 1974 ble
fordelingsnøkkelen SSK/Kunstløpsgruppen endret i positiv retning, og i 1975 ble tilskuddet til
SSK fra kommunen økt vesentlig. Kunstløpgruppen fikk følgelig bedre økonomi enn tidligere.
Likevel tok styret og medhjelpere vakter på bingo, tivoli (1980) og Lykkeprinsen, og de hadde
egne lotterier for å skaffe midler. Det krevdes stor innsats av et lite styre, og det var en jobb å få
aktive foreldre til å stille opp. Dessverre ble disse ofte borte når sesongen var over.
Styret, med Berit Wang‐Nilsen i spissen, startet i denne perioden et viktig fremstøt for å få
kunstfrossen bane. I 1976 ble det etablert aktivt samarbeid med ishockeyklubben og
kunstløpgruppen med dette som felles mål. I de kommende år ble det arbeidet jevnt og trutt
med denne oppgaven, og i april 1982 så det ut til at det mulig å nå målet. Isflaten var med i
kommunens langtidsplan 1983‐1985. Resultatet kjenner vi i dag. Dagmar Becke satt som
medlem i komitéen for kunstfrossen bane.
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De siste 15 årene, 1984 ‐ 1999
Vær og is skaper problemer for oss til tider også i dette tidsrommet. Vi opplever at redningen
nok en gang er Fram‐banen i Larvik eller andre kunstforsne baner. I 1995 fikk Tønsberg egen
ishall, den første i Vestfold. I tre år/sesonger, 1987‐1988‐1989, stod vi uten is. Underlig at
sporten overlevde!
Men endelig lysner det. 16. desember 1989 åpner dn kunstfrosne banen til Sandefjord
Ishockeyklubb. En STOR forbedring for oss. Leiekontrakt blir inngått pr. omgående. Vi får
overført kr 30 000,‐ fra Sandefjord Skøiteklub, og treningsforholdene blir mer stabile for oss.
Riktignok streiker fryseanlegget av og til, og for mye mildvær takler anlegget ikke. Men alt i alt,
vi har fått et godt tilbud. Kunstløpgruppen gikk også til innkjøp av nytt musikkanlegg i 1989.
Treningen fortsetter etter samme mønster. De eldste tar trenerkurs og blir trenere for nye
elever. Blant andre har Anette Krohn Henriksen gjort en fin innsats på flere nivåer ‐ også som
formann. I de senere år er det Bente Gulliksen og Jeanette Gaasholt som har vært aktive trenere
for våre løpere.
I 1990 flyttet Siri Kamfjord til Sandefjord og ble trener for klubbens løpere i fem år. Som tidligere
aktiv løper og konkurransedeltaker på landsbasis, tilførte hun klubben en ny spirit. Klubben har
forøvrig taklet trenerproblematikken. I krisesituasjoner har vi jo hatt Dagmar Becke som i en
alder av 82 år påtok seg en del av trenerjobben. Det er noe å strekke seg etter for andre...
Vi har i alle årene hatt god rekruttering. Det har vært utrolig mange innom sporten vår, og med
ishall hadde vi nok beholdt mange flere. Skøyteskolen gir et jevnt tilsig fortsatt, og kunstisen har
utvilsomt gitt mer stabile forhold enn det vi hadde. Som avslutning på skøyteskolen har vi hatt
oppvisninger, hvor også foreldrene har deltatt, leker og karneval. Det hele koreografert av
trenerne.
Vi har hatt mange aktive løpere gjennom disse 15 årene, og det kan nevnes som eksempel at vi i
1987/88 hadde 18 aktive utøvere ‐ deriblant to gutter.
For å styrke rekrutteringen har vi også forsøkt andre alternativer: Vintrene 1985‐1986‐1987
hadde vi for eksempel skøyteskole i Larvik med ca. 50 elever pr. år, parallelt med vår egen skole
i Sandefjord. Vi har også annonsert skøyteskolen i nærradioen med god respons. I 1994
arrangerte vi "Gøy på isen" ‐ et tiltak for barn i vinterferien. Også det med fint resultat. Det mest
positive må likevel sies å være et samarbeid mellom skole og idrett som startet i 1990.
Barneidrettsutvalget i Runar ønsket å lage en idrettsskole for barn i samarbeid med
Kunsløpgruppen. Vi stod for treningen både inne og ute og hadde 130 elever det første året.
Dette samarbeidet bestod helt frem til 1996 og var meget vellykket. Å skaffe trenere nok satte
dessverre slutt en stopper for å fortsette.
I perioden har vi også hatt deltakere på forskjellige sommerleire nesten hver sommer. Tyringe i
Sverige, Trondheim, Ålborg i Danmark med flere har vært arrangører. Det har vært førsteklasses
trenere og ny prestasjoner for deltakerne som resultat.
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Vi har deltatt på trenersamlinger årlig og kan nevne at det deltok 10 løpere i Stjernenhallen i
Fredrikstad i 1991. Samme år fikk også våre løpere delta i formasjonsdans i Askerhallen, noe
som var både nytt og spennende. Vi fikk her positive tilbakemeldinger vedrørende nivået på
våre løpere.
Vi har hatt deltakere på klubbmesterskap, og vi har tatt tester. Men det har dessverre også vært
lange opphold uten konkurransedeltakelse. I 1998 fikk vi igjen klubbmesterskap på plass ‐ etter
10 års opphold. Vi har i dag flere aktive og gode løpere som for eksempel Maria Andresen og
Camilla, Marion og Charlotte Thvuve Thunæs. De har deltatt i nasjonalt stevne, kretsmesterskap
og klubbmesterskap med gode resultater. Men idrettsglede og personlige rekorder er og blir det
viktigste, tross alt. Vi vil også nevne at Maria Andresen har fått napp i Lyrvangs Vandrepokal i
1998/99 for fin fremgang innen sporten.
I denne 15‐årsperioden opplever Kunstløpgruppen mye turbulens med hensyn til styreverv.
Dagmar Becke går igjen som formann fra 1982, men det er ingen lett oppgave å danne nytt
styre. Vi får det til, og helt frem til 1988/89 blir det noenlunde stabilt. Men da ser det helt
håpløst ut, og da to styremedlemmer trekker seg, blir styret nesten oppløst. Vi kommer
imidlertid i mål også denne gangen. Et hjertesukk fra oss, som fra så mange andre foreninger, er
at foreldrene ikke ønsker å bidra aktivt med styreverv. I dag ser det heldigvis ikke helt håpløst
ut.
Isflate er noe Kunstløpgruppen har jobbet aktivt for i alle år, så også i denne 15‐årsperioden.
Kommunen hadde fra 1983 isflate med i budsjettet, og arbeidt for kunstfrossen bane fortsatte i
enda noen år. Det ble arbeidet aktivt med å selge andelsbrev. Det ga kr 50 000,‐ etter iherdig
innsats, men målet var kr 700 000,‐! I budsjettet 1986/87 trakk imidlertid kommunen tilbake 1,6
millioner kroner, og slaget var tapt. Kunstfrossen bane ble skrinlagt nok en gang.
Vi må også få nevne at vår alles Dagmar Becke fikk Kulturprisen i 1997. En fortjent heder for lang
og utrettelig innsats.
Hva er så status for Kunstløpgruppen i dag i jubileumsåret? Vi har en aktiv gruppe utøvere som i
disse dager starter på en ny sesong. Ivrige og optimistiske elever som har kunstløp som sin
sport. Det ser ikke ut til at mangel på ishall eller egen kunstfrossen bane tar motet fra våre
løpere.
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Kunstløpgruppens styre gjennom 35 år
Periode

Formann

Styreverv

1964 ‐ 1974

Dagmar Becke

Ruth Langås
Ruth Edquist
Åshild Pedersen
Ruth Dahle

1974 ‐ 1980

Berit Wang‐Nilsen

Viola Jacobsen (kasserer)
Eva Innstrand (sekretær)

1980 ‐ 1982

Dagmar Becke

Viola Jacobsen (kasserer)
Britt Kvammen (sekretær)

1982 ‐ 1983

Dagmar Becke

Britt Kvammen (sekretær)

1983 ‐ 1985

Dagmar Becke

Sonja Thomassen (kasserer)
Sissel Borg (sekretær)

1985 ‐ 1986

Dagmar Becke

Sylvi Hansen (kasserer)
Inger Haraldsen (sekretær

1986 ‐ 1987

Dagmar Becke

Inger Haraldsen (kasserer)
Sylvi Hansen (sekretær)

1987 ‐ 1988

Anette Krohn Henriksen

Inger Haraldsen (kasserer)
Betty Marion Tollefsen (sekretær)

1988 ‐ 1989

Anette Krohn Henriksen

Truls Strandenes (kasserer/sekretær)

1989 ‐ 1990

Anette Krohn Henriksen

Frode Fiskaa (kasserer)
Tor Kalleberg (sekretær)

1990 ‐ 1991

Tor Kalleberg

Kåre Tornås (kasserer)
Anette Krohn Henriksen (sekretær)

1991 ‐ 1992

Dagmar Becke

Tor Kalleberg (kasserer)
Gaute Kamfjord (sekretær)

1992 ‐ 1994

Dagmar Becke

Lotte Gaarder (kasserer)
Lotte Kalleberg (sekretær)

1994 ‐ 1996

Ikke formelt styre, kun telefonkontakter

1996 ‐ 1997

Dagmar Becke

Britt Kvammen (sekretær)
Brit Brattbakk (styremedlem
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Kunstløpgruppens styre gjennom 35 år (forts.)
Periode

Formann

Styreverv

1997 ‐ 1998

Dagmar Becke

Brit Brattbakk (sekretær)
Britt Kvammen (styremedlem)

1998 ‐ 1999

Øivind Thunæs

Brit Brattbakk (sekretær)
Britt Kvammen (styremedlem)

1999 ‐ 2000

Øivind Thunæs

Brit Brattbakk (sekretær)

Kunstløpgruppens trenerstab gjennom 35 år, 1964 ‐ 1999
Andersen, Anne Kathrine
Andresen, Maria
Becke, Dagmar
Beckmann, Ellen
Edquist, Anita
Fiskaa, Tonje
Gulliksen, Rita
Gulliksen, Bente
Gaarder, Lotte
Gaarder, Charlotte
Gåsholt, Jeanette Stenberg
Haugan, Hanne
Henriksen, Anette Krohn
Henriksen, Inger Lise

Holt, Kari
Hoverud, Ellen
Innstrand, Morten
Jacobsen, Viola
Kalleberg, Lotte
Kamfjord, Siri
Karlsen, Alice Løvås
Kornerud, Randi
Kopperud, Toril
Leegaard, Eva
Marthinsen, Eva
Mula, Kathrine
Myrsve, Janne
Nymoen, Randi

Olsen, Elisabeth
Olsen, Gunn Tove
Ottesen, Maria
Pedersen, Bjørg
Prevang, Toril
Rove, Merete
Sjem, Anne Marie
Solberg, Irene
Strandenæs, Truls
Virik Nilsen, Hanne
Wang‐Nilsen, Anne
Wang‐Nilsen, Tone
Westrum, Karin
Zeiner, Karin

Klubbmestere:
1965 VKA: Eva Jørgensen

VKB: Gunn Tove Olsen

1966 Ikke avholdt
1967 VKA: Eva Jørgensen

VKB: Gunn Tove Olsen

1968 Ikke avholdt
1969 VKA: Hilde Marie Clementz

VKB: Rita Gulliksen

1970 VKA: Gunn Tove Olsen, Rita Gulliksen

VKB: Anne Wang‐Nielsen, Marianne Kleven
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Klubbmestere:
1971 VKA: Gunn Tove Olsen, Rita Gulliksen

VKB: Anne Wang‐Nielsen, Nora Jakobsen,
Bente Gulliksen

1972 VKA: Gunn Tove Olsen, Rita Gulliksen

VKB: Anne Wang‐Nielsen, Nora Jakobsen

I årene 1973 ‐ 1984 ble det ikke avholdt klubbmesterskap.
1985 Gruppe 1:
Gruppe 3:
Gruppe 5:

Vibeke Larsen
Sylvia Thomassen
Morten Innstrand

1986 Gruppe 1 under 10 år:
Gruppe 1 over 10 år:
Gruppe 2 over 10 år:
Gruppe 3:
Gruppe 4:

Gruppe 2:
Gruppe 4:

Lene Haraldsen
Jeanette Stenberg

Jeanette Tollefsen
Linda Christensen
Eirun Fjeld
Lene Haraldsen
Kristin Hansen

1987 Ikke avholdt. Heretter ble det ikke avholdt Klubbmesterskap, kun tester.
1988 Test 1:
Test 3:

Tonje Fiskaa
Anette Manneråk

Test 2:
Test 4:

Ellen Jacobsen
Jeanette Stenberg

1989 Test 1:
Test 3:

Linn Jacobsen
Charlotte C. Gaarder

Test 2:

Linda Heinken

1990 ‐ 1993 ble det ikke avholdt tester
1994 Tester, sølv og bronse: Karoline Gleditsch, May Grønnvoll, Maria Andresen, Siv Anette
Vestvik og Ann Ayan
1995 Ikke avholdt
1996 Test 1 og 2:

Therese Kristiansen, Rikke Vågnes

1997 Ikke avholdt
1998 Tester 15 år: Maria Andresen
Tester 10 år: Camilla Thuve Thunæs

Tester 12 år: Marion Thuve Thunæs

1999 Tester 16 år: Maria Andresen
Tester 13 år: Marion Thuve Thunæs
Tester 12 år: Anette Hoseth
Tester 11 år: Camilla Thuve Thunæs
Tester 10 år: Ragnhild Hoseth
(Lyrvangs vandrepokal ble tildelt Maria Andresen)
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Stevner, kretsmesterskap og landsmesterskap:
1968/69

Elitestevne i Sparta Amfi
Kari Holt
Gunn Tove Olsen

5. plass i Junior C
3. plass i VKA

Den lille bykamp, Gjøvik
Hilde Marie Clementz
Inger Lise Henriksen
1970

Landsmesterskap, Hamar
Rita Gulliksen
Anne Wang‐Nilsen
Gunn Tove Olsen

1972

1. plass i gutteklassen

Kretsmesterskap
Morten Innstrand
Irene Solberg
Hege Arnesen

1985

1. plass i Junior B
1. plass i Junior C
1. plass i VKB
1. plass i VKA

Landsmesterskap i Siddishallen
Morten Innstrand

1982

5. plass i VKA
2. plass i VKB
6. plass i Junior C

Kretsmesterskap
Gunn Tove Olsen
Rita Gulliksen
Nora Jacobsen
Anne Wang‐Nilsen

1977

2. plass i VKA
1. plass i VKB

1. plass i gutteklassen
VKA (plassering ukjent)
VKB (plassering ukjent)

Kretsmesterskap
Kristin Hansen
Vibeke Larsen
Cecile Rønning
Morten Innstrand

VK (plassering ukjent)
VK (plassering ukjent)
VKC (plassering ukjent)
1. plass i gutteklassen

116

