VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2017-2018
FÖR KONSTÅKNINGSKLUBBEN
TROLLHÄTTAN-VÄNERSBORG

Vår Vision:
EN KLUBB FÖR ALLA SOM ÄLSKAR KÄNSLAN PÅ ISEN
Vår Verksamhetsidé:
Konståkningsklubben Trollhättan Vänersborg skall erbjuda
lustfylld och målinriktad träning på is för alla
– från nybörjare till elit

VERKSAMHETSBERÄTTELSE
Styrelsen för Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg vill härmed avge följande
verksamhetsberättelse över verksamhetsåret 2017-04-01—2018-06-30 som är klubbens
sjunde efter sammanslagningen av Vänersborgs Konståkningsklubb (VKK) och Trollhättans
Konståkningsförening (TKF).
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Victoria Marquisio, adjungerad vice kassör under perioden 18.01.29-18.04.31
Monica Emanuelsson, adjungerad vice kassör fr.o.m 1 maj 2018
Suppleanter Anna Eriksson
Anders Hellgren
Övriga valda funktioner
Revisor
Cecilia Djupfeldt
Revisorsuppleant
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Valberedning
Mikael Samuelsson (Sammankallande) och Krister Karlsson

Tränare/ledare
Vikarierande huvudtränare + koreograf: Erika Johansson
Sanna Norén (delvis föräldraledig) har arbetat 25% under säsongen som tränare + koreograf
Assisterande tränare/koreografer: Ellen Nyman, Emelie Karlsson, Linnéa Karlsson, Felicia
Karlsson, Emil Lindholm, Alexandra Emanuelsson, Filippa Gustafsson och Erika Peterson.
Ansvarig ledare för kälkåkningsträningen/kälkhockeyn har varit Mikael Johansson. Erika
Johansson har haft huvudansvar som koreograf för årets is-show. Stella Edvinsson har jobbat
som assisterande ledare för grundsärskolan. Erika Peterson har ansvarat för vuxengruppen.
Samtliga tävlingsåkare inklusive ovanstående har hjälpt till som hjälptränare på
konståkningsskolan i Trollhättan och/eller Vänersborg.
Medlemmar
Klubbens medlemsantal under verksamhetsåret* var 95 (158) st fördelat enligt nedan:
<7 år
18 (9) st
7-12 år
48 (72) st
13-20 år
17 (31) st
21-40 år
4 (20) st
> 40 år
8 (26) st
*) enligt föreningsrapport 2017-11-30 – fjolårets siffror inom parentes ( ).

Medlemmar (forts)
Att antalet medlemmar till synes sjunkit beror på byte av det föreningsadministrativa systemet
som inte per automatik fördes över till systemet i Idrott Online (som årsrapporten bygger på).
Detta kommer att justeras till kommande år och redan nu märker vi en förändring till det
bättre i och med att samtliga personuppgifter på nya medlemmar kan samlas in i samband
med anmälan via nya hemsidan.
Sjuttiosex procent av medlemmarna är flickor/kvinnor och 24% pojkar/män.
Domare / Tekniska funktionärer
Daniella Johansson och Johanna Johansson har verkat poängdomare/klubbdomare inom och
utom distriktet under säsongen.
Möten
Styrelsen har träffats regelbundet varje månad, samtliga möten har varit protokollförda, vilket
inkluderar ett flertal träffar då frågor kring klubbens utveckling och verksamhetsplanering
diskuterats. Representanter från styrelsen och tränarstaben har också haft återkommande
träffar och arbetsmöten under året. Tränarna har erbjudit utvecklingssamtal med samtliga
tävlingsåkare efter säsongens genomförande.
Årsmöte inför säsongen 2017-2018 hölls 2017-05-30.

Träning
Klubbens huvudsakliga verksamhet har varit förlagd till ishallar i Trollhättan och Vänersborg.
Under eftersäsongen 2017 bokade klubben träningstider på is i Stenungsund, Kungälv och
Skara. Is-säsongen i Vänersborg startade vecka 34 och i Trollhättan v.36.
Från och med v.36 (hösten 2017) till och med vecka 8 (våren 2018) disponerade KK TV
sammanlagt 24,5 (21,5) istimmar för gruppträning varav 9(8,5) förlagda i Vänersborg.
(fjolårets uppgifter inom parentes) 1,5 (1,5) av dessa timmar har varit förlagda i Arena
Vänersborg, då vi delat is med Curlingklubben för kälkåkningsträning och kälkhockey.
Under perioden har klubben haft tillgång till is samtliga veckodagar. Klubben har också haft
möjlighet att boka och erbjuda extra träningstider dagtid för individuell träning/koreografimotsvarande ca 3(2) tim/v. Från vecka 8-vecka 13 när hockeycuper pågår i Trollhättan och
Vänersborg har KK TV kompenserats med extra träningstid på tisdagar i Trollhättan med 1,5
timme. Glädjande nog har den ordinarie säsongen förlängts tom v. 13 i Trollhättan och tom
vecka 15 i Vänersborg. Tillgången till istid i C-hallen (Trollhättan) är fortfarande begränsad
till en kort del av säsongen (v 49-8) då klubben har disponerat 2,5 extra timmar på kvällstid
och 2 timmar dagtid för träning med särskolans elever (ej under skol-loven). Eftersäsongen
2018 bokades istider i Stenungsund, Skara och Lödöse.
Alla träningsgrupper har haft möjlighet till ledarledd uppvärmning vid minst ett tillfälle per
vecka. Detsamma gäller ledarledd stretch och/eller fys efter isträningen vid minst ett
tillfälle/vecka. Klubben engagerade två danslärare som båda heter Johanna Johansson under
eftersäsongen 2017 och en av dessa ansvarade även för eftersäsongsdansen 2018.
Klubbens satsning att erbjuda möjlighet till skridskoskola flera dagar i veckan har varit
framgångsrikt. Många barn har valt att träna två eller flera gånger i veckan vilket har gett en
snabbare utveckling. Det har som tidigare år varit uppskattat från åkare och barn att klubben
tillhandahåller utrustning för uthyrning och utlåning, tex för barn i skridskoskolan och i
samband med olika prova-på-tillfällen. Deltagare i kälkhockey/kälkåkningsträningen har
också kunnat hyra/låna utrustning för sin träning.

Tävlingsarrangemang
Trollungen, Trollhättans Ishall, 28-29 oktober 2017 (Klubbtävling)
Antal åkare: 109 inlottade
Varav egna åkare: 5 st
Skiljedomare: Amanda Johansson
Trollstjärnan, Trollhättans Ishall, 28 januari 2018 (Stjärntävling)
Antal åkare: 75 st anmälda
Varav egna åkare: 12 st
Huvudbedömare: Daniella Johansson

Utbildningsverksamhet, mm
KK TV har sökt och erhållit utbildningsbidrag från förbundet (Idrottslyftet) och SISU
idrottsutbildarna för ledar-och funktionärsutbildningar under säsongen. SISU har även
bidragit med inköp av förbundets nya material för skridskoskola. VKF har sponsrat
domarutbildningarna.
-

-

Ellen Nyman har genomgått tränarutbildning 2A och 2B samt Domarutbildning 1
Erika Johansson har gått tränarutbildning 3A och 3B
Linnea Karlsson, Felicia Karlsson, Alexandra Emanuelsson, Emil Lindholm och
Filippa Gustafsson har gått Instruktörsutbildning Grund
Johanna Johansson har gått domarutbildning steg 2 och efter utförda provbedömningar
under säsongen blivit godkänd som regional tävlingsdomare
Maria Johansson har genomgått förbundsutbildning i ClubComp samt deltagit på
VKF:s obligatoriska utbildningsdag om data-utrustning
Malin Lindblom och Anna Eriksson har genomgått förbundets utbildning för
tävlingsledare
Maria Johansson och Erika Johansson har deltagit på föreläsning om det nya testsystemet samt varit på seminarium om synkroniserad konståkning som hölls i
samband med Synkro-VM i Stockholm april 2018.
Sanna Noren, Malin Lindblom och Maria Johansson deltog på VKF:s utbildning i
konståkningens Kravanalys Singel våren 2017
-Maria Johansson har följt med som representant för VKF på svenska
konståkningsförbundets utvecklingskonferens på Bosön i maj 2018 samt närvarat på
ordförandeträffar med Trollhättans Stad, Vänersborgs Kommun och SISU
idrottsutbildarna under året. Klubben har också varit representerad på en föreläsning
om sexuella övergrepp på barn (arrangör GKN m fl) och på konferenskväll om
Jämställd idrott, arrangerad av bl.a Trollhättans Stad.

Internt har KK TV under säsongen bedrivit lärgrupper i samarbete med SISU, framför allt
inriktade på föreningsutveckling, tävlingsarrangemang, utveckling av skridskoskolan,
show/arrangemang, ledarutveckling samt träningslära för våra åkare. Tack vare medel från
Idrottlyftet har vi kunnat jobba med värdegrundsfrågor och bl.a arrangerat
föräldrautbildningar och åkarutbildning i samband med säsongsstart och senare under
säsongen
I både Vänersborg och Trollhättan har KK TV varit representerad i samband med
brukarmöten/informationsmöten inför kommande renoveringsarbeten och ombyggnationer i
våra ishallar. Ordförande Maria Johansson har representerat klubben i samband med
avtackning av fd ishallschef Per Ödlund i Trollhättans stad.

Tävlingsresultat
Klubbens egna åkare har under säsongen tävlat på stjärntävlingar, klubbtävlingar och Atävlingar inom och utom distriktet. Klubben hade två åkare som kvalificerat sig för Atävlingar under säsongen, 6 B-åkare och 12 Stjärntävlingsåkare. Enskilda åkares resultat
kommer inte att presenteras i verksamhetsberättelsen. Man kan ta del av tävlingsresultat för
B-, A- och elitåkare på svenska konståkningsförbundets resultatsida. För stjärnklasser är det
klubbens och svenska konståkningsförbundets åsikt att åkarens individuella utveckling ska
prioriteras och uppmärksammas; inte resultat/placering i sig.

Sammandrag och lägerverksamhet
Klubbens tävlingsåkare deltog under sommaren 2017 och sommaren 2018 på olika läger runt
om i Sverige; bl.a Skating Camp i Lidköping samt läger i Lysekil och på Gotland.
Tack vare bidrag från Svenska Konståkningsförbundet/Idrottslyftet riktat mot pojkgrupper,
kunde klubben arrangera ett pojksammandrag med inbjudna deltagare från hela Sverige i
olika åldrar under hösten under ledning av tränare Justus Strid.
Klubbens Jullovsläger genomfördes traditionsenligt i Trollhättans Ishall för klubbens åkare
med Sanna Norén och Erika Johansson som tränare.
KK TV har även varit med i planering, finansiering (bidrag) och genomförande av ett ”miniläger” under Skating Camp i Lidköping sommaren 2018. Genomförandet faller under nästa
verksamhetsår och kommer att redovisas i nästa årsberättelse.
Tyvärr har intresset för deltagande på distriktssammandrag för A- och B-åkare samt miniorer
inte varit så stort bland klubbens åkare under säsongen.
Test
Klubbens åkare har genomfört 40 olika tester i bl.a Stenungsund, Uddevalla, Lerum, Tibro
mm under säsongen från nivå BG-B3 och från FG-F4, vilket resulterat i 23 godkända, 16 icke
godkända och ett så kallade rest-test. (På grund av ändrade testregler som förbundet beslutat
om denna säsong, förelåg ett lite högre tryck att prova vissa tester)
Parasport och verksamhet riktad mot personer med särskilda behov
KK TV tilldelades VGR:s parasportstipendium på 20.000 för kälkhockeyverksamhet den
gångna säsongen. Marika Vaihinger var på plats i Skövde och tog emot priset i oktober.
Bidraget har nyttjats för att bekosta inköp av ny träningsutrustning m.m.
Samarbetet med grundsärskolan i Trollhättans Stad har fortsatt under säsongen och under
perioden då C-hallen varit öppen har KK TV i samarbete med skolan arrangerat
träningstillfällen med NoFall rundbana 2 ggr/vecka. Vi har även bjudit in deltagare i kören
”Syskonringen” för ett exklusivt prova-på-tillfälle med både kälkar och test av NoFall.
Klubben fick godkännande av Allmänna Arvsfonden att bekosta en extra åkvagn med
utrustning av kvarvarande medel från anläggningsstödet, vilken monterades hösten 2017.

Särskilt lovbidrag, Trollhättans Stad
KK TV har ansökt om särskilda medel för lovverksamhet via Trollhättans Stad och tilldelades
bidrag för att arrangera dansträning under Påsklovet 2018. Denna träning var öppen för barn
och ungdomar i Trollhättans stad helt kostnadsfritt.

PR och marknadsföring
- Klubben har arrangerat prova-på verksamhet i både Trollhättan och Vänersborg under
höstlovet 2017 och sportlovet 2018.
- Tävlingsåkare i klubben har visat upp sina tävlingsåk under periodpauser när THC
arrangerat så kallade ”en-kronas-matcher” i Trollhättans ishall.
- KK TV ställde upp som medarrangör av ett mycket välbesökt Isdisco i Trollhättans
Ishall den 28 december. Isdicot var ett samarbete mellan alla issporter på
Slättbergsbanan, Fritidsbanken, Trollhättans Stad m.fl. KK TV bidrog med is-tid och
funktionärer.
- Istället för annonser i dagspressen har vi provat att marknadsföra våra arrangemang
via sociala medier
- Klubbens åkare och olika arrangemang har uppmärksammats i lokalpressen (ttela, 7
dagar, Vänersborgaren) i samband med is-show och olika tävlingsarrangemang.
Is-show ”Melodifestivalen on Ice”, Trollhättans ishall 19 mars 2018
Genrep framfördes en måndag fm inför fullsatt läktare med elever och lärare från Trollhättans
skolor och som vanligt fanns reporter och fotograf från lokaltidningen 7dagar på plats.
Därefter blev det en kvällsföreställning för betalande publik. Uppslutningen på läktarna var
relativt god, med tanke på att showen hölls en måndag kväll. Alla klubbens åkare från
skridsko-skolan och uppåt bjöd på en fantastisk och uppskattad show.
Slinga-uppvisning och märkestagning
Under säsongen arrangerades slinga-uppvisning för otestade åkare i Vänersborgs ishall i slutet
av december och Trollhättans ishall i slutet av februari. Märkestagning har erbjudits vid ett
flertal tillfällen för åkare i skridskoskola och fortsättningsgrupper.
Skridskoskola och konståknings-skola för vuxna
Intresset bland vuxna att lära sig åka skridskor och träna konståkning växer sakta men säkert,
och vuxengruppen är nu en etablerad del av klubbens verksamhet. Även vuxengruppen har
genomfört märkestagning under säsongen.
Sponsorer
Vi vill i år rikta ett extra stort tack till alla företag och enskilda firmor och övriga som valt att
gå in som sponsorer för klubben och vår verksamhet. Anders Hellgren som ansvarat för
sponsorgruppen har lagt ned ett gediget arbete på att ta fram rutiner och skapa goda kontakter
med alla berörda. Klubben har bjudit in alla sponsorer till prova-på-tillfällen då det funnits
möjlighet att låna utrustning och prova både iskälkar och No-Fall utrustning. Klubbens
målsättning är att utveckla detta koncept ytterligare under kommande säsonger.
Övrigt
Styrelse och ledare har under året strävat efter att leva upp till svenska
konståkningsförbundets värdegrund och uppförandekod vilket självklart innebär att vi följer
den policy som vi själva i Konståkningsklubben Trollhättan Vänersborg har arbetat fram. Här
framgår bland annat klart och tydligt att föreningen i sin verksamhet arbetar för och kräver
drogfrihet. Att alla oavsett kön, ålder, nationalitet och/eller förmåga är välkomna i föreningen
är också en självklarhet. Med anledning av nya krav och regelverk som utarbetats av Svenska
Konståkningsförbundet då det gäller klubbar som vill bedriva elitverksamhet, så har styrelse
och tränare också ägnat tid åt eftertanke och funderingar på om detta är en utveckling KK TV
vill och ska sträva mot i framtiden och hur vi då på bästa sätt ska gå tillväga för att balansera
både bredd- och elitverksamhet på ett sunt sätt.

SLUTORD
Säsongen 2017-18 har varit ett år där styrelse och tränare i KK TV har satsat ordentligt på att
utveckla grundverksamheten och hitta former för att fortsätta bygga en stabil organisation.
Det har bland annat inneburit en extra stor satsning på utbildning. Vi har därtill prioriterat en
hög ledartäthet på isen och investerat i ett nytt förenings-administrativt system. Med ett nytt
verksamhetsår, beslutat av årsmötet i maj 2017, har det också varit en ekonomisk utmaning
eftersom det gjort att bokslutet denna gång innefattat två eftersäsonger – med alla
extrakostnader det innebär för verksamheten. Därav följer att det extra långa verksamhetsåret
också dragit på sig ett stort underskott i årsredovisningen.
Trots detta ser jag framåt med tillförsikt, inte minst tack vare de sponsorkontakter och
sponsoravtal som har upprättats under säsongen och som vi nu måste jobba vidare på.
Konståkning är en sport som tack vare sin stil och form förtjänar uppmärksamhet och
beundran. Det krävs passion, vilja och hårt arbete under många år för att man ska kunna
utföra svåra tekniska rörelser på isen på ett till synes otvunget sätt!
Extra stolt är jag över att ha varit nominerad till ”Årets eldsjäl” på Trollhättans Idrottsgala i
april 2018 – men vill samtidigt ödmjukt passa på att betona att det inte går att brinna för något
om man inte ständigt får uppmuntran och nytt bränsle i form av den glädje, glöd och
gemenskap som föreningslivet ger. Stort tack till er alla!

/ Maria Johansson, ordförande KK Trollhättan Vänersborg, sep 2018

