Verksamhetsberättelse
säsongen 2020-2021

Stockholms Konståkningsförbund

Styrelsen
Styrelsen har sammanträtt varje månad utom i juli. Under säsongen har styrelsen
haft följande sammansättning
Ordförande Charlotte Falck
Ledamot, vice ordförande Tova Ask
(har klivit in i ordförandes ställe under ordförandes frånvaro)
Ledamot och kassör Marie Dahlman
Ledamot och sekreterare Karin Queseth
Ledamot Marisa Olsson
Ledamot Marie Olsson
Ledamot Hulda Hardardottir
Suppleant 1 Urban Wretling
Suppleant 2 Jamie Hull
Suppleant 3 Linda Bengts
Suppleant 4 Martina Lundin (har valt att avgå under säsongen)
Valberedning:
• Gunilla Ödlund (IFK Österåker KK) - Ordförande
• Thomas Berglund (Stockholms KK) - Ledamot
• Susanna Holmström (IFK Täby KK) - Ledamot
Revisor: Anna Giertz Skablova (Sätra KS)
Revisorssuppleant: Elisabeth Svensson (Djursholms Allmänna SK)

Under året har förbundet haft 36 medlemsföreningar.
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Trygg Idrottsmiljö
Stockholmsdistriktet tillsammans med övriga distrikt har efterfrågat en
verksamhetsbeskrivning från Svenska konståkningsförbundets kansli, över vad
distrikten ska arbeta med och ansvara över. Efter år av förfrågande har distrikten
äntligen fått verksamhetsbeskrivningen och Stockholmsdistriktet ser med glädje att
Stockholm uppfyller alla arbetsområden. Verksamhetsbeskrivningen kommer göra
det enklare att bedriva uppdraget från Svenska konståkningsförbundet men också
skapa en rödtråd i arbetet i distriktet.
Distriktet har efterfrågat riktlinjer och guidning från Svenska konståkningsförbundets
kansli gällande konflikthantering. Frågor om mandat och riktlinjer men också
förväntningar har efterfrågats, men kansliet lyser med sin frånvaro i frågan. Svenska
konståkningsförbundet hanterar ärendehantering, medan distrikten tar hand om den
konflikthanteringen som sker i distrikten. Stockholmsdistriktet är ett distrikt med
många konflikter där vi kan se att var fjärde förening (25%) har haft ett
konfliktsärande oss i Stockholmsförbundet under säsongen. Det gör att mycket tid
och resurser får läggas åt att lösa och guida föreningarna i konflikthantering.
Eftersom vi saknar guidning och riktlinjer har distriktet valt att arbeta tillsammans med
RF/SISU Stockholm samt andra specialförbund för att ta fram en
konfliktshanteringsmodell som ska kunna användas inom olika våra specialförbund.
Vi i Stockholms konståkningsförbund är mycket måna om att få bra verktyg för att
kunna verka för trygga idrottsmiljöer i distriktet så att barnen ska kunna få utöva sin
idrott på bästa sätt. Det gör att distriktet nu väljer att inte vänta på Svenska
konståkningsförbundets kansli utan kommer följa RF/SISU Stockholm, tillsammans
med andra specialförbund, konflikthanteringsmodell.
Tova Ask och Marie Dahlman

Anläggningar
Distriktet har fortsatt arbeta aktivt med anläggningsfrågan. Vårt fokus har fortfarande
legat på Stockholm Stad, på grund av kommunens storlek, men också för att
merparten av distriktens andra kommuner följer de riktlinjerna som
Idrottsförvaltningen och Fastighetskontoret i Stockholm Stad ritar upp.
Fortsatta dialoger har också skett genom sammankomsterna i mindre grupperingar
bestående av Sthlm Ishockeyförbund, Sthlms Fotbollsförbund, Sthlms Simförbund,
Sthlms Friidrottsförbund, Sthlms Basketförbund, Sthlm Innebandyförbund, Sthlms
Handbollsförbund. Där har nyckeltal och ytterligare underlag kunnat tas fram som
visar på idrottens starka behov av anläggningar, samt behov av upprustning av redan
existerande anläggningar.
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För att ytterligare kunna positionera sig har förbunden gått samman och investerat,
både långsiktigt och kortsiktigt, för att kunna skapa en opinionsbildning för att kunna
påverka Idrottsförvaltningen och Fastighetskontoret i Stockholm Stad.
Fjolårets dialoger om Zinkensdamms överbyggnad på uterinken gav goda resultat
och StKf var närvarande när SVT gjorde ett inslag om den ”nya” ishallen/tältet.
Inslaget går att se här: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/sa-har-ser-nyaishallen-vid-zinken-ut
Anläggningsgruppen
Tova Ask och Peter Nordahl

Utbildning
Följande kurser har genomförts under säsongen:
•
•

Grundkurs genomfördes av IFK Österåker, 26-27/9-20
Grundkurs genomfördes av Nacka TK 17-18/10-20

•
•

Steg 1A genomfördes av Älta if Konståkning 5-6/9-20
Steg 1A genomfördes av Skate and Dance Academy 3-4/10-20

•

Domarkurs 1 genomfördes av Haninge KK 17-18/10-20

•

Skadeförebyggande genomfördes av Stockholms KF 13/4-21 samt under
ytterligare 3 tillfällen

Tyvärr fick några kurser skjutas upp på framtiden pga Coronasituationen och de
restriktioner som har gällt:
•
•
•
•
•

Grundkurs 15-16/5-21
Steg 1A 8-9/5-21
Steg 1B 24-25/4-21
Steg 1B 22-23/5-21
Steg 2A 8-9/5-21

Marie Olsson och Ann-Marie Carell
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Tävlingsverksamhet
De tävlingar som tilldelats distriktet har förbundet lagt ut på sina medlemmar.
Följande tävlingar har arrangerats i distriktet:
A-Tävlingar
Tyresö Cupen
Maxi Haninge Trofén
Älta Trophy (Inställd pga Covid-19)
Sask-kristallen (Inställd pga Covid-19)
Klubbtävlingar
Salemtrofén (Inställd pga Covid-19)
MAXI Haninge Pokalen (Inställd pga Covid-19)
Viggbyholmshoppet (Inställd pga Covid-19)
Solnaskäret (Inställd pga Covid-19)
Djurholmstrofén (Inställd pga Covid-19)
EIF Trofén (genomfördes som klubbtävling för A-klasser)
Österskäret (Inställd pga Covid-19)
Älta Cupen (Inställd pga Covid-19)
Stjärntävlingar
Monsterstjärnan 2020 (Inställd pga Covid-19)
Viggbyholmsstjärnan (Inställd pga Covid-19)
DIF All Stars Synkro (Inställd pga Covid-19)
EIF stjärnan (Inställd pga Covid-19)
Adventsstjärnan (Inställd pga Covid-19)
Nynässtjärnan (Inställd pga Covid-19)
Sask-pokalen (Inställd pga Covid-19)
Tyresö Stjärnan (Inställd pga Covid-19)
Sätrastjärnan-2021 (Inställd pga Covid-19)
Salemstjärnan (Inställd pga Covid-19)
MAXI Haninge Stjärnan (Inställd pga Covid-19)
Synkro,isdans/solodans
Kval 2 Nacka Synkrotrofé (Inställd pga Covid-19)
Nacka klubbtrofé (Inställd pga Covid-19)
Nacka isdanstrofé 2021 (Inställd pga Covid-19)
Nacka solodanstrofé 2021 (Inställd pga Covid-19)
Övriga tävlingar
DM (Inställd pga Covid-19)
JDM (Inställd pga Covid-19)
Distriktet har gjort fördelning av klasserna på klubbtävlingarna i distriktet och använt
tydliga prioriteringsriktlinjer, för att det skulle bli så rättvist som möjligt för alla åkare.
Distriktet har fortsatt att ansvara för tillsättningen av tekniska funktionärer till A- och
klubbtävlingarna, vilket varit mycket uppskattat av medlemmarna.
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Distriktet har haft täta möten med Riksidrottsförbundet och kommunerna inom
Stockholms län för att följa utvecklingen av Covid-19 och för att gemensamt tolka
Hälsovårdsmyndighetens riktlinjer. Vid en period av lättare covid-19 restriktioner
arbetade distriktet tillsammans med Enebybergs IF – Konståkning för att kunna
skapa en Covid-19 anpassad tävling för ett begränsat antal åkare i distriktet.
Uppdatering och nya delar till datorsystemet har tillgodosetts så att systemet alltid
ska vara redo för användning.
SYNKRO
I slutet av sommaren 2020 ordnade Nacka TK sitt årliga helgläger där samtliga
synkroteam från östkusten bjöds in. Under helgen deltog lag från Värmdö
tillsammans med Nacka TKs egna lag.
Under hösten 2020 ordnade Stockholm sitt eget Pre-Event för att kunna utveckla
synkro ännu mer. Evenemanget blev viktig och lärorik för alla. I slutänden blev PreEventet lagens enda “vanlig” uppvisning under säsongen, då restriktionerna p.g.a.
Corona-pandemin stängde ner tävlings- och uppvisningsverksamheten.
Då inga tävlingar eller fler uppvisningar har kunnat genomföras p.g.a. Covid har
distriktets lag fått fokusera på att visa upp sig i olika digitala evenemang under
säsongen.
Ett synkro-evenemang arrangerades under mars av Nacka TK. Deltagande lag kom
från Finland, Norge, Schweiz, Ungern, USA och flera svenska lag förutom distriktets
egna 7 lag. Sammanlagt deltog 47 lag. Team Comets, Cosmos, Coral, Crystal,
Caprice, Moonlights och Express har deltagit i Nackas digitala evenemang “2021
Nacka Synchro Skate”.
Team Crystal och Team Caprice deltog även i det digitala eventet som arrangerades
av en amerikansk klubb “2021 Tri-State Virtual Synchronized Skating Classic”.
ISDANS & SOLODANS
Under säsongen har 5 isdanspar varit aktiva i distriktet. Ett par på nybörjare nivå, två
par på basic novice nivå, ett par på intermediate novice nivå samt ett par på junior
nivå. Inom solodans finns det ca 15 st åkare i distriktet.
Två stycken digitala event arrangerades av Nacka TK för is- & solodans, med
deltagare från England, Nederländerna, Polen, Tyskland, USA, Österrike och Växjö
förutom distriktets egna åkare. Det första genomfördes under februari-mars med 16
solodansare och 7 isdanspar och det andra under april med 19 solodansare och 6
isdanspar.
Tävlingsverksamhetsgruppen
Tova Ask, Hulda Hardardottir, Urban Wretling och Jamie Hull
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Tekniska funktionärer
Från hösten 2018 har distriktet inom ramen för ett program, tilldelat provdomare
provbedömningstillfällen i ett försök att främja tillväxten av tekniska funktionärer.
Programmet har gjort att provdomarna själva inte behöver söka ett
provbedömningstillfälle, utan distriktet hjälper provdomaren genom att tilldela
provbedömningsplatser på tävlingarna som arrangeras i distriktet. Resultatet har blivit
att vi fått fler klubbtävlingsdomare och regionala tävlingsdomare.
Under säsongen har en domarkurs hållits, men inga provdomare har kunnat
provdöma på grund utav Covid-19 restriktionerna som hindrat tävlingsarrangemang.
Distriktet ser fortfarande en akut brist av tekniska funktionärer och har skickat ut
information till medlemmarna som situationen i hopp om att medlemmarna ska skicka
nya funktionärer på utbildning så snart utbildningstillfälle ges. Distriktet ser allvarligt
på bristen av tekniska funktionärer, men ser även detta projekt som ett maraton och
inte en sprint, för att undvika att pressa de nya tekniska funktionärerna till för många
uppdrag på en gång. Programmet kommer förhoppningsvis kunna fortgå till distriktets
klubbtävlingar är självförsörjande på tekniska funktionärer från Stockholmsdistriktet.
Tekniska funktionärer gruppen
Tova Ask och Hulda Hardardottir

Elitverksamhet
Under säsongen har två elitserietävlingar kunnat genomföras där Stockholms
elitserieåkare hade möjlighet att delta. Kort efter den sista elitserietävlingen som
genomfördes kom fler restriktioner på grund av smittspridning av Covid-19, vilket
ledde att elitserien, SM, JSM och USM ställdes in. Fler tävlingar som SKF-trofén, DM
och UDM ställdes också in. Det har gjort att flera av våra elitåkare inte kunna
genomföra en normal tävlingssäsong.
Distriktet har under säsongen notera hur svårt Covid-19-restriktionerna har påverkat
våra elitåkare som inte kunnat genomföra en normal tävlings- eller träningssäsong.
Speciellt för våra juniorer och seniorer har drabbats av att olika restriktioner gällt i
olika delar av distriktet, vilket lett till att åkarna har fått olika förutsättningar.
Distriktet har aktivt varit närvarande vid dialoger som RF/SISU Stockholm lett mellan
special idrottsförbunden och kommunerna i hopp om att skapa en gemensam
tolkning av restriktionerna, så att åkarna skulle kunna träna med samma
förutsättningar. Dock har kommunerna i slutändan rätt att själv göra lokala tolkningar
för att bromsa smittspridningen.
Marisa Olsson, Linda Bengts
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Utveckling
Tidigt under hösten anordnades digitala träffar för föreningarna för att kunna
diskutera restriktioner och anpassningar med anledning av Covid-19. Det
anordnades två digitala träffar och sedan kom Svenska konståkningsförbundet med
riktlinjer för konståkningen nationellt vilket gjorde att distriktets digitala träffas blev
överflödiga och därför fortsattes de inte under säsongen. Medlemmar har alltid
kunnat kontakta distriktet med frågor för att få guidning, råd eller information om vem
föreningen ska kontakta vid speciella frågor rörande Covid-19 restriktioner.
Distriktet hade planerat en Stockholms helg för åkarna, en helg med gemenskap och
rolig skridskoåkning. Helgen skulle gå med andan gemenskap, energi och glädje.
Syftet var även att åkarna att umgås och träna utanför föreningsgränserna i ett steg
att samla åkarna i en känsla att tillhöra ett och samma distrikt. Tyvärr blev helgens
aktiviteter inställda på grund av restriktioner för Covid-19. Distriktet hoppas kunna
genomföra en likande helg kommande säsong.
Skadeförebyggande träning
Efter rapporter om fler skadade åkare och åkare som tävlat skadade, anordnade
distriktet fyra seminarietillfällen med Aleksander Iversen som föreläsare.
Föreläsningarna skräddarsyddes för konståkningsverksamheten av Aleksander, som
är legitimerad naprapat och har konståkningsbakgrund. Tränare i distriktet bjöds in till
seminarietillfällena, som anordnades via plattformen Teams.
Marie Dahlman och Tova Ask
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Ett stort tack
för det gångna konståkningsåret i Stockholm
från oss i styrelsen

Stockholm den 23 augusti 2021

Tova Ask

Marie Dahlman

Marisa Olsson

Karin Queseth

Hulda Hardardottir

Marie Olsson

Urban Wretling

Jamie Hull

Linda Bengts
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