
Verksamhetsberättelse för  
IFK Helsingborg Konståkningssektion 
2018-09-01—2019-08-31 
Ledningsgruppen har under verksamhetsåret bestått av 
Ordförande: Christoffer Ödman 
Sekreterare: Sofia Månson 
Kassör: Patrik Forsén 
Ledamot: Agneta Christensen 
Ledamot: Katarina Ekman 
Suppleanter: Camilla Mikkelsen, Maria Österberg, Bengt Andersson 

Antal medlemmar 
Tävlingsgrupperna: 87 st 
Skridskoskolan: 189 st 
Familjemedlemmar: 35 st 
Totalt: 311 st (en ökning med 76 st) 

Sammanträden 
Styrelsen har haft 14 st protokollförda styrelsemöten under säsongen. 

Representation 
IFK Helsingborgs huvudstyrelse: Bengt Andersson (ledamot, Christoffer Ödman (suppleant, 
   Katarina Ekman (revisor) 
Gillet Gamla IFK:  Tom Paradis (ordförande) 
Skånes Konståkningsförbund: Emily Jönsson (sekreterare), Kristin Dermuth  
   (arrangemangsansvarig) 

Egna tävlingsarrangemang 
5-6 jan Distriktsmästerskap 
27 nov Skåne- juniorserien 
30-31 mars Inges Minnestävling, Klubbtävling  

Tävlingsverksamhet 
54 åkare representerade IFK på sammanlagt 30 olika tävlingar: 
2 st anmälningar till internationell ISU tävling 
16 st anmälningar till InterClub tävling 
3 st anmälningar till förbundstävlingar – SM, Elitseriefinal, SKF-trofé
6 st anmälningar till deltävlingar i elitserien
71 st anmälningar till A-tävling
52 st anmälningar till Klubbtävling
100 st anmälningar till Stjärntävling

Vi har under säsongen haft en åkare i Elitserien, senior Isabelle Paulsson. 
Isabelle kvalificerade sig genom bra resultat i elitserien till i SM i seniorklassen. Där placerade hon sig 
på en 7:e plats (av 15). 

Isabelle Paulsson kvalificerade sig under säsongen även till elitseriefinalen, där hon blev 7:a (av 19). 

Isabelle deltog också i två internationella tävlingar: Warsaw cup med placeringen 16 (av 22) och 
Tallink Hostels Cup med placeringen 6:a (av 8).  

Skridskoskolan 
Skridskoskolan har genomförts med 189 barn, i alla åldrar, sammanlagt 366 anmälningar över tre 
perioder. Träningen har genomförts med delegerat ansvar till våra tävlingsåkare under ledning av 
Emily Jönsson och Linn Larsson. 

Vuxengruppen har under säsongen haft 10 deltagare. 
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Lägerverksamhet 
Säsongen startade med ett uppstartsläger på hemmaplan vecka 32, augusti månad.  

Utökad träningsverksamhet 
Extra träningar har genomförts vid skollov och under jul- och nyår. Eftersäsongsträning i Ängelholm 
under vecka 17-23.  

Utbildningar 
Isabell Paulsson, Malin Göransson, Nicole Norin, Iris Nilsson och Merle Dermuth har gått 
Tränarutbildning grund. 

Tränare och personal 
Sportchef/huvudtränare:  Lotta Falkenbäck 100 % t.o.m 2019-06-30 
Huvudtränare:  Viktoria Troitskaia 100% 
Timanställda hjälptränare sammanlagt ca 20 timmar/vecka 
Timanställd administration:   Isabell Paulsson ca 5 timmar/vecka 

Under sommaren arbetade styrelsen intensivt med att hitta en ny heltidsanställd tränare för klubben 
efter Lotta Falkenbäck. En annons på Svenska Konståkningsförbundets hemsida ledde till ett antal 
sökande. Från 1 sept 2019 anställdes Tom Jackson. 

Domare 
Cecilia Falkenbäck Nationell mästerskapsdomare 
Hanna Christensen Nationell tävlingsdomare/ TC 

IJS Teknisk panel 
Reidar Karlsen Nationell mästerskaps DVO 

Tester / Märken 
Vi har genomfört 2 tester på hemmaplan 

Följande märken har delats ut: 
• Propaganda (tävlingstest) 2 st 
• Åttan (1-1) 12 st 
• Brons (2-2) 10 st 
• Silver (3-3) 3 st 
• Trean (4-4) 5 st 

Andra arrangemang:  
• Familjesöndag på is - fars dag 
• Halloweenfirande 
• Julavslutningen genomfördes i år i samarbete med Lina Fröderberg som en del av hennes 

examensarbete på NIU-programmet.  
• Julavslutning för skridskoskolan 
• Säsongsavslutning med grillning 
• Bowling med skridskoskoleledarna 
• Föräldramöten 2 st 
• Föräldramöte kring elitlicens 
• Café Piruette: fikaförsäljning i samband med skridskoskolan 
• Städdag kring ishallen 
• Drottninghögsdagen 
• Bussresa till SM i Karlskrona för ”supportrar” 

Elitlicens 
Som ett led i svenska konståkningsförbundets kvalitetssäkring av verksamheten har klubben under 
verksamhetsåret förnyat sin elitlicens. Ansökan om förnyad elitlicens görs varje år. 

Försäljning 
Under säsongen har alla medlemmar hjälpt åt att sälja: 
Newbody, 1 omgång 
Idrottsrabatten, 2 omgångar 
Delikatesskungen, 1 omgång 
Gutz, 1 omgång 
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Slutord 
Vi har glädjen att avsluta ännu en framgångsrik och händelserik säsong! Våra tävlingsåkare har tränat 
och tävlat flitigt och framgångsrikt. Skridskoskolan har varit mycket populär. Många av åkarna har tagit 
märken och tester under säsongen och vi har genomfört många arrangemang för klubben.  

Vi vill även passa på att tacka våra tränare för ett bra och professionellt arbete! Lotta Falkenbäck sa i 
slutet av säsongen upp sitt kontrakt med klubben. Vi önskar henne lycka till och stort tack för alla 
trogna år. Lotta lämnar klubben med erbjudandet om att vid särskilda tillfällen kunna anställa henne 
som timanställd konsult något vi redan utnyttjat vid säsongens uppstartsläger.  

Styrelsen vill även rikta ett stort tack till alla våra medlemmar som på något sätt har bidragit till att 
genomföra denna säsong på ett bra sätt samtidigt som vi ser fram emot en ny framgångsrik och 
spännande säsong!  

IFK HELSINGBORG 
Konståkningssektionen 

___________________________ 

Christoffer Ödman 
Ordförande 

––––––––––––––––––––––––––– 
Sofia Månsson 
Sekreterare 
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