Verksamhetsberättelse för
IFK Helsingborg Konståkningssektion
2019-09-01—2020-08-31
Ledningsgruppen har under verksamhetsåret bestått av
Ordförande: Christoffer Ödman
Sekreterare: Sofia Månson
Kassör:
Patrik Forsén
Ledamot:
Gary Curty fram till 4 mars 2020 därefter ersatt av Camilla Mikkelsen
Ledamot:
Kristin Dermuth fram till 10 mars 2020 därefter ersatt av Johanna Tenngren
Suppleanter: Camilla Mikkelsen, Johanna Tenggren, Maria Österberg
Tränare och personal
Huvudtränare: Viktoria Troitskaia (100% tom 22 juli) och Thomas Jackson (100 % 1/9-31/3)
Timanställda hjälptränare: sammanlagt ca 20 timmar/vecka under säsong
Timanställd administration: Isabell Paulsson ca 10 timmar/vecka under säsong
Extra resurs: Lotta Falkenbäck ca 100 timmar (programtid, istid)
Domare
Cecilia Falkenbäck - Nationell mästerskapsdomare
Hanna Christensen - Nationell tävlingsdomare/ TC
IJS Teknisk panel
Reidar Karlsen - Nationell mästerskaps DVO
Medlemsfördelning
Åkare i tävlingsgrupperna: 65 st
Deltagare i skridskoskolan: 184 st
Familjemedlemmar: 35 st
Deltagare i vuxengruppen: 16 st
Totalt antal medlemmar: 311
Sammanträden
Styrelsen har haft 16 st protokollförda styrelsemöten varav 6 st telefonmöten 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, Kristin Dermuth
Tävlingsverksamhet
Vi har under säsongen haft en åkare i Elitserien, senior Isabelle Paulsson, samt en reservplats
under våren, junior Merle Dermuth. Isabelle Paulsson kvalificerade sig under säsongen även till
SM men deltog ej pga av egen skada.
Antal tävlingsanmälningar
Elitserie 3 st
A-tävling minior 3 st
A-tävling ungdom, junior och senior 53 st
B-tävling 48 st
C-tävling 34
Testresultat
Antal godkända åkare/test
Fri
Basic
1 - 2 st
1 - 2 st
2 - 4 st
2 - 3 st
3 - 2 st
3 - 3 st
4 - 2 st
4 - 2 st
5 - 1 st
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Egna tävlingsarrangemang
1-2 feb Sundets Pärla, dubbel elitserietävling
24 oktober Skåne- juniorserien
21-22 mars Inges Minnestävling INSTÄLLD pga covid-19 pandemin
Skridskoskolan
Skridskoskolan genomfördes med 184 barn, i alla åldrar, sammanlagt 366 anmälningar över fyra
perioder. Träningen har genomförts med delegerat ansvar till våra tävlingsåkare under ledning av
Emily Jönsson och Linn Larsson.
Period fyra ställdes in efter två tillfällen, av planerade fyra, pga smittorisken i samband med
Corona. De bortfallna tillfällena kompenserades med 1,5 timme på is lördagen 15 augusti 2020.
Skridskoskolan för vuxna har under säsongen haft 10 deltagare/termin.
Lägerverksamhet
Säsongen startar med ett uppstartsläger på hemmaplan i slutet av sommarlovet.
Sommaren 2019 vecka 32: två externa tränare timanställdes (Lotta Falkenbäck och Natalja
Komyachilova) utöver Viktoria Troitskaia för is.
Sommaren 2020 vecka 33: två externa dans/fystränare timanställdes (Laura Chjan och Damien
Hafeneder) samt Linn Larsson, Roclynn Christiansson och Lina Fröderberg utöver Tom Jacksson
för is.
Utökad träningsverksamhet
Extra träningar har genomförts vid skollov och under jul- och nyår.
Utbildningar
Camilla Mikkelsen, Lotta Persson, Monica Curty gick tävlingsledningsutbildning.
Milla Kaarna och Kristin Dermuth gick utbildning för teknisk support.
Vårens utbildningar ställdes in pga Covid-19.
Tester / Märken
Vi har genomfört 1 testtillfälle på hemmaplan.
Andra arrangemang:
• Julavslutning
• Julavslutning för skridskoskolan
• Föräldramöten 2 st
• Café Piruette: fikaförsäljning i samband med skridskoskolan
• Städdag kring ishallen
Elitlicens
Som ett led i svenska konståkningsförbundets kvalitetssäkring av verksamheten har klubben
under verksamhetsåret fått elitlicensen godkänd. Ansökan om förnyad elitlicens vart annat år.
Försäljning
Under säsongen har alla medlemmar hjälpts åt att dra in pengar till klubben
Newbody, 2 omgång
Idrottsrabatten, 2 omgångar
Delikatesskungen, 1 omgång
Caféförsäljning i samband med skridskoskola samt vid arrangemang
Helsingborgs stad städdag
Total inkomst ca 118 000 kr netto
Slutord
Det har varit en händelserik med ny huvudtränare, Curling EM och en världsomfattande pandemi
som inte lämnade någon verksamhet oberörd.
Trots detta har våra tävlingsåkare har tränat och tävlat flitigt och framgångsrikt. Skridskoskolan
har varit populär som vanligt. Många av åkarna har tagit märken och tester under säsongen och vi
har genomfört flera lyckade arrangemang för klubben. Vi fick tex väldigt god kritik för den dubbla
elitserietävlingen från såväl deltagare som från förbundet. Många av våra åkare har också deltagit
på olika sommarläger runt om i Sverige.
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Under hösten stod Helsingborg värd för curling EM vilket för oss innebar stort merarbete och
omställning. Under november månad var ishallen helt stängd för oss och vi fick flytta ut
verksamheten till en extern ishall som vi delade med hockeyn. Vi tycker inte att föreningen fick
tillräcklig kompensationen av staden för detta.
Säsongen fick tyvärr ett abrupt och oväntat slut i och med Covid 19-pandemin. Alla tävlingar och
arrangemang, såväl borta som hemma, ställdes in på uppmaning av Svenska
konståkningsförbundet. Vår tränare Tom Jacksson tvingades att lämna Sverige i förtid, för att inte
riskera att gränserna stängde. Vi anställde då Lotta Falkenbäck som extra resurs på isen.
Viktoria Troitskaia har under sommaren valt att avsluta sin anställning hos IFK Helsingborg. Vi
önskar henne lycka till i framtiden och tackar för de år som har varit. Rekryteringsprocessen med
en ny fulltidstränare pågår.
Vi vill rikta ett stort tack till våra tränare, ungdomsledare, åkare och föräldrar som bidragit positivt
till att genomföra året och ser fram emot en ny säsong.

IFK HELSINGBORG
Konståkningssektionen

___________________________
Christoffer Ödman
Ordförande

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