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1. SEKTIONSLEDNINGEN OCH REPRESENTATION

Ordförande: Theresia Gustafsson
Sekreterare: Milla Andersson Kaarna
Kassör:
Ledamot: Marie Avinder, Vendela Hagberg och Catarina Queckfeldt Luczak

Representation
● IFK Helsingborgs huvudstyrelse:

- Ledamot - Marie Avinder
- Suppleant - Bengt Andersson
- Revisor - Katarina Ekman

● Gillet Gamla IFK:
- Ordförande - Tom Paradis

● Skånes Konståkningsförbund:
- Ledamot - Kristin Demuth

2. SÄSONG 2021/2022

Säsongen började med pandemi restriktioner fram till den 9 feb 2022 vilket innebar
osäkerhet inför tävlingar och vår egen show.

Under gångna säsongen har sektionsledningens mål varit att fortsätta med arbetet för
att förbättra kommunikationen mellan konståkningssektionen och åkarna samt deras
föräldrar. Funktionsbrevlådor infördes till tränare, kassör, skridskoskola och styrelse
samt till tävlingsgruppen för att underlätta och strukturera upp kommunikation.
Sektionsledningens ambition har varit att genom informationsbrev nå ut med aktuell
information till medlemmar om vad som händer i klubben.

Under säsongen har även värdegrundsarbete varit i fokus. IFK Helsingborg
konståkningssektion följer Svenska Konståkningsförbundets (SKF) värdegrund och
ledord Glädje, Glöd och Gemenskap. Tillsammans med åkarna har vi haft
grupparbete där bland annat har diskuterats vad våra ledord “Glädje, Glöd och
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Gemenskap” betyder för dem. Likabehandlings- och jämställdhetsplan har upprättats
och finns tillgängliga för alla på konståkningssektionen hemsida. Likabehandlings-
och jämställdhetsplan samt ärendehanteringsplan enligt Sveriges
Konståkningsförbundets rekommendationer presenterades även till föräldrarna vid
höstens föräldramöte den 6 oktober 2021.

Genom olika gemensamma aktiviteter har sektionen försökt förstärka Vi-känslan i
verksamheten framför allt mellan våra barn och ungdomar. Under hösten organiserades
Halloweenskoj på is, de äldre åkare hade Halloween uppvisning på HHCs hemmamatch den
24 oktober 2021 och åkarna medverkade vid Sundstorgets isbanas invigning den 28
november 2021 samt gemensam julavslutning ägde rum den 21 december 2021. Med stor
glädje har åkarna deltagit dessa aktiviteter.

Tävlingsverksamhet kom i gång under säsongen 21/22. Sektionens åkare har deltagit i
tävlingar i flera nivåer och sektionen har arrangerat tre tävlingar under säsongen. Alexandra
Ödman representerade föreningen under SM-veckan. Det största arrangemanget var dubbel
elitserietävling i början av februari 2022. Tävlingsgruppen med hjälp av sektionsledningen
arbetade intensivt under hela hösten fram till tävlingen. Arrangemanget genomfördes väl med
stöd och hjälp av SKF, föräldrar och aktiva åkare.

Efter Elitserietävlingen började planeringen av vårens isshow. En projektgrupp bildades som
på åtta veckor med stort engagemang lyckades organisera och bygga ramverk för ett stort
arrangemang och möjliggjorde att våra tränare kunde sätta fokus på shownumren med åkarna.
Isshowen “Seasons on Ice” i maj 2022 blev ett mycket lyckat och positivt arrangemang efter
pandemitiden. Stort tack till tränare, åkare och deras familjer.

Gillet Gamla IFK uppmärksammade Merle Demuth med stipendium.

I slutet av säsongen upprättades ett nytt NIU (Nationellt godkänd idrottsutbildning)
avtal mellan Filborna gymnasium och IFK Helsingborg konståkning.

Sektionen har ansökt och fått bidrag från Skånes konståkningsförbund för deltagandet i
sommar konståkningsläger i Tyringe. Sektionen har ansökt och fått beviljat bidrag från
Helsingborgs stads evenemangsfond.

3. MÖTEN I SEKTIONSSTYRELSEN OCH MED EXTERNA PARTER

Under säsongen 2021/2022 har sektionsledningen haft 22 protokollförda möten. De flesta
möten har varit digitala.
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Ordförande Theresia Gustafsson har medverkat i samverkansmöten mellan Skånes
konståkningsföreningar som Skånes konståkningsförbund har arrangerat. Hon har också
deltagit i Skånes konståkningsförbundets årsmöte och flera planerings- och samarbetsmöten
med HHC och anläggningschef på Fritid Hbg samt Föreningsservice angående frågor rörande
ishallen.

Ledamöter från sektionsledningen, Marie Avinder och Bengt Andersson har under säsongen
presenterat konståkningssektionen i IFK Helsingborgs styrelse.

Ordförande Theresia Gustafsson och rektor Anders Nilsson har fört dialog om samarbete
mellan Filbornaskolan och IFK Konståkning och slutit avtal mellan skolan och
konståkningssektionen angående NIU-programmet.

Avtal mellan Innovita grundskola och IFK konståkningssektion är förlängt.

4. ÅRS- OCH FÖRÄLDRAMÖTE

Kombinerat sektionens årsmöte och föräldramöte arrangerades den 6 oktober 2021 på
ishallen, närvarande var 21 föräldrar.

IFK Helsingborgs årsmöte ägde rum den 17 november 2021 där konståkningssektion ledning
samt några av sektionens föräldrar var närvarande.

Vårens föräldramöte var den 5 mars 2022 där största frågan var vårens isshow.
Sektionsledningen tydliggjorde att utan ett stort föräldraengagemang är det inte möjligt att
organisera och genomföra en isshow. Följande föräldrar, Anette Dremo, Ann-Marie Nyström,
Maria Lindholm, Anette Olsson och Jennifer Gripdahl anmälde sig och tog på sig det stora
uppdraget att leda och organisera den förestående isshowen som skulle genomföras 8 veckor
senare, normalt påbörjas planeringen minst 6 månader tidigare. Sektionsledningen fanns i
bakgrunden och stöttade men gruppen av föräldrar hade ledningsansvar och det genomfördes
en väldigt uppskattad isshow.

5. UTBILDNINGAR

Konståkningssektionen anser att det är mycket värdefullt att satsa på utbildning av våra
ungdomsledare och tränare.

Ungdomsledaren Merle Demuth har deltagit utbildningar 1A och 1B. Tränaren Roclynn
Christiansen har deltagit utbildningen 1B.
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Svenska Konståkningsförbundet i samarbete med Föreningen Svenska Konståkningstränare
har bjudit in tränare till inspirerande digitala föreläsningar och fördjupningar av Kori Ade
inom bland annat ledarskap och coaching. Tränarna Engin Artan och Roclynn Christiansen
har deltagit dessa föreläsningar.

6. MEDLEMSFÖRDELNING

● Åkare i tävlingsgrupperna och konståknings grupperna (KÅ) 59 aktiva.
● Deltagare i skridskoskolan var sammanlagt ca.100 åkare/period.
● Deltagare i vuxengruppen: under hösten hade vi ingen vuxengrupp men de kom igång

under vårterminen och var då 14 deltagare.

7. TRÄNARE

Sektionens huvudtränare under säsongen har varit Engin Artan och Elena Taylor. Engin Artan
började sin tjänst den 1 augusti 2021. Han anställdes för visstidsanställning från och med den
1 augusti 2021 till och med den 30 april 2023 som nu övergått till en tillsvidareanställning.
Under en kort period från och med den 15 september till och med den 21 oktober vikarierade
sektionens före detta huvudtränare Tom Jackson för Engin Artan under hans kortvariga
vistelse i Turkiet.

Elena Taylor verkade som huvudtränare fram till den 28 februari 2022. Hon avslutade sin
anställning på egen begäran för att ta sig an nya utmaningar inom konståkningsshowvärlden.

Roclynn Christiansen - tränare med administrativa uppgifter. Utbildad tränare steg 1
samt åkare i klubben. Från och med den 1 augusti 2022 har Roclynn varit
tillsvidareanställd.

Timanställda tränare
● Magdalena Jessen - utbildad tränare steg 2 samt tidigare åkare i klubben.
● Linn Larsson - ansvarig för skridskoskolan, utbildad tränare steg 1 samt

tidigare åkare i klubben.
● Ella Dyrlev - åkare i klubben.
● Peter Hagberg - löptränare under hösten 2021.

Domare
● Hanna Christensen - nationell tävlingsdomare/TC
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8. UTÖKAD TRÄNINGSVERKSAMHET

● Extra träningar har genomförts på höstlov och sportlov.
● Elitåkare har erbjudits dubbla ispass måndag-fredag under våren.
● Tillgång till is hela maj månad.
● Tillgång till is redan v.31 för en mjukstart inför säsongen och uppstartsveckan.

9. TÄVLINGSVERKSAMHET, TEST OCH SAMMANDRAG

IFK konståkningssektionens tävlingsgrupp bestod av: Kristin Demuth, Lotta Persson, Milla
Andersson Kaarna, Ingela Reimer, Ann-Katrin Wetterlöv, Maria Österberg, Karina Ingman
Malin Göransson, Theresia Gustafsson och Marie Avinder. Deras uppdrag under säsongen
var att planera och organisera en A-tävling, Skånes juniorserietävling och en dubbel
Elitserietävling.

Tävlingar under säsongen
Konståkningssektionens aktiva tävlingsåkare har deltagit i flertalet tävlingar i stjärnklass,
klubbtävlingar, A-tävlingar och Elit-morgondagarserie samt representerat klubben i
Skånelaget. Alexandra Ödman kvalade in till USM och slutade på mycket hedrande andra
plats.

Egna tävlingsarrangemang
Inges Minnes tävling för A-åkare arrangerades i september 2021. Den 25 januari hade
sektionen ansvar för Skånes juniorserietävling och säsongens största tävlingsarrangemang var
dubbel Elitserietävling i Helsingborg den 12-13 februari 2022.

Test
Test i hemmaplan anordnades i augusti 2022.

Sammandrag
Skånes Konståkningsförbund arrangerar sammandrag inom regionen för att öka
kunskapsutbyte mellan tränarna. Sammandragen ska vara ett tillfälle där tränare i alla nivåer
inom distriktet ges möjligheten att bredda och utveckla sin tränarkompetens. Sektionens
åkare deltar dessa sammandrag tillsammans med sin tränare. Sammandrag är ett bra tillfälle
för åkare för att få extra inspiration i sin åkning och möjlighet att träna med tränare och åkare
från andra klubbar.
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Hösten 2021 deltog tränare och sektionens åkare i Skånespetsen i Mörrum, A-sammandrag i
Karlskrona och B-sammandrag i Landskrona.

Under våren 2022 deltog tränare och sektionens åkare i Skånespetsen i Malmö,
A-sammandrag i Tyringe och B-sammandrag i Ängelholm.

10. ELITLICENS

Som ett led i svenska konståkningsförbundets kvalitetssäkring av verksamheten behöver
klubbar ansöka om elitlicens. Vi har under säsongen lämnat återrapport för elitlicens och
fått denna godkänd.

11. LÄGERVERKSAMHET

I juni 2022 anordnade sektionen övernattningsläger på Skånes Fagerhult. Lägret var två dagar
för alla åkare som varit ledare och hjälpledare i skridskoskolan och en dag där samtliga åkare
var inbjudna. Syftet med lägret var att tacka ledarna i skridskoskolan och samtidigt arbeta
med värdegrunden och ledorden Glädje, Glöd och Gemenskap.

I augusti 2022, arrangerades sektionens årliga uppstartsläger. När det gäller träningen fick
åkarna göra en ny bekantskap i is och fys Sofie Roberg och en återkommande i dans Tova
Söderstjerna.

12. AKTIVITETER

Under säsongen har alla medlemmar hjälpts åt att dra in pengar till klubben.

● Sektionen deltog Klara, Färdiga, Plocka där vi fick plocka frukt i en trädgård i Påarp
och även på Sofiero Slott, detta inför säsongen 2021-2022

● Idrottsrabatten såldes en omgång på hösten och en omgång på våren.
● Sektionen har genomfört två omgångar av Newbody försäljningar. Höstens försäljning

av minst 7 paket per familj är obligatorisk och försäljningen på våren är frivillig.
● Nyhet för säsongen 21/22 var försäljning av tulpaner i februari, en uppskattad

försäljning som kommer att återkomma.
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13. SKRIDSKOSKOLAN

Skridskoskolan genomfördes trots pandemin, deltagare i skridskoskolan var ca.100st barn
per period och detta år genomfördes fyra perioder. Linn Larsson som är ansvarig för
skridskoskolan samlad alla ledarna för en uppstart, genomgång av olika övningar, skapa en
teamkänsla i gruppen och kvalitetssäkra denna stora del av vår verksamhet. Skridskoskolan
är en plats där alla ledare och deltagare ska känna stor glädje för skridskoåkning, vi skrattar,
kämpar och stöttar varandra för att alla ska utvecklas efter sina förmåga. Alla deltagare ska
få grundläggande kunskaper i skridskoåkning, samtidigt som vi tillsammans har roligt i vår
ishall.

14. SLUTORD

Vi vill rikta ett stort tack till våra tränare, ungdomsledare, åkare och föräldrar som bidragit
positivt till att genomföra säsongen 21/22. Det var en säsong som präglades av att vi,
restriktioner till trots, genomförde väldigt många aktiviteter och arrangemang. Säsongen
22/23 är inte lika intensiv och vi ska ta tillfället i akt och jobba långsiktigt och stärka vår
verksamhet på flera fronter. Vi behöver utbilda volontärer så vi upprätthåller kompetens att
vara tävlingsarrangör, fortbilda våra tränare, förtroendevalda och domare. Vi ska göra det
attraktivt att delta i föreningens verksamhet så att vi blir många som vill och kan hjälpa till.
Tillsammans ser vi till att vi har en frisk, sund och välmående klubb.

IFK HELSINGBORG -  Konståkningssektionen

___________________________________________________________________________

Theresia Gustafsson - datum
Ordförande

___________________________________________________________________________
Milla  Andersson Kaarna - datum
Sekreterare


