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Styret har bestått av leder Renate Jeppsson, kasserer Nils Egil Aas og styremedlemmene Bente
Jeppsson, Ellen Romstad, Birger Belden Næss og Knut Jeppsson.
Løpere
Gruppa har hatt to aktive løpere, som ikke har vært så aktive i norske stevner dette året. Renate
Jeppsson har vært indisponert pga skade og Rikke Jeppsson har hatt sin treningsbase i Calgary. Rikke
ble imidlertid nummer to i NM sprint, som ble arrangert i Drammen 24. og 25. januar 2015. Ei
ødelagt skøyte hindret henne i komme øverst på pallen sammenlagt. Rikke har i tillegg deltatt i ulike
løp i The Olympic Oval i Calgary, og satt noen personlige rekorder: 40,0r på 500m, 1.19,35 på 1000m
og 2.03,27 på 1500m. Rikke deltok også i student‐VM i Almaty, Kazakhstan og fikk en 7. plass på
500m.
Aktivitet
Gruppa gjennomført en treningssamling i Inzell før NM sprint. Gruppa deltok også på den årlige
idrettens dag med rulleskøyter, sklibrett og rulleskøytehockey. Det var stor oppslutning fra unge og
eldre om tilbudene og flere tidligere skøyteløpere hadde med seg barn/barnebarn.
Gruppa har forsøkt å oppmuntre voksne, og nettopp tidligere løpere, til å bli med å administrere.
Gruppa ser at det er behov for et organisert tilbud blant kommunens barn og unge, men det er
behov for nye krefter til å ta seg av slike oppgaver. Det kunne vært god rekruttering til
medlemsmassen.
Ellen Romstad har i løpet av sesongen forelest på trenerkurs i skøyteforbundets regi for 40 deltakere
om skøyter for utviklingshemmede, både kunst‐ og lengdeløp. Hun har også deltatt på seminar og
forelest om å tilpasset idrett for utviklingshemmede, i regi av Norges Idrettsforbund og Norsk
forbund for utviklingshemmede.
Renate Jeppsson deltok på skøyteforbundets treningssamling for jenter, kalt Jenteløftet. Hun har
også gjennom mange år vært trener på den årlige sommersamlingen i Vikingskipet for
aldersbestemte klasser. I tillegg har hun hatt flere verv i kretsstyret, nå er hun
lengdeløpskoordinator.
Økonomi
Gruppa får tildelt sin lille pott fra hovedlaget og fra andre offentlige midler. Hovedinntekten er
sponsorat gitt for sesongen fra LO, direkte til utøvernes aktivitet/utstyrsbehov, samt Energihuset,
som er en god samarbeidspartner når det gjelder treningsfasiliteter. Gruppa takker for alle gode
bidrag for fortsatt satsing.
Treningssituasjon
Pga tidligere nevnte forhold, skjer trening på Valle Hovin, noe i Vikingskipet og i Calgary.
På Nesodden
Kommunen vanner baner når klimaet legger til rette for det. Det er bra for kommunens innbyggere,
spesielt når kulde er der, men snøen mangler. Da er det mye aktivitet på isflatene.

