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Verksamhetsberättelse för Göteborgs Konståkningsförbund
2021-05-01 - 2022-04-30
Även detta verksamhetsår påverkades till stor del av pandemin och det var inte förrän i
februari 2022 som verksamheten kunde återgå till “normalläge”.

Styr
elsen

Styrelsen för Göteborgs Konståkningsförbund har under verksamhetsåret haft följande
sammansättning:
Anne Verbeke - Ordförande
Elin Petersson – Vice-ordförande
Gudrun Elfström – Kassör
Anna Nylén - sekreterare
Julien Leclerc
Tony Ellefsen
Liselotte Walter – tom 211130
Suppleanter
Inga suppleanter valdes av årsmötet
Revisor
Inger Berntsson valdes av årsmötet till revisor. Ingen revisorsuppleant valdes av årsmötet
Valberedning
Som valberedning valdes av årsmötet: Margareta Thover, ordförande, René Sörensen,
ledamot, Elisabeth Praetorius, ledamot, Linda Norberg, adjungerad.

Styrelsemöten
Styrelsen har sedan årsmötet 2021 och fram till årsmötet 2022 haft 15 protokollförda
sammanträden.

Kommunikation
Under året har GKF kommunicerat via mejlutskick, hemsida, nyhetsbrev samt i sociala medier
(Facebook och Instagram).
Ett arbete har pågått under hela året för att uppdatera hemsidan med aktuella informationer
samt lätt tillgänglig innehåll.
GKF har haft två möten med alla föreningsordförandena i distriktet.

SKF
Under detta verksamhetsår har GKF haft väldigt tät kontakt med SKF. Förutom om pandemiläget
och restriktionerna, har det handlat om tävlingar, utbildning, pågående och nya projekt, samt
olika ärenden. GKF har aktivt deltagit i de digifysiska möten som alla distrikt har blivit inbjudna
till, såsom förbundsforum maj 2021 och strategidagen oktober 2021 samt uppföljningen i januari
22.

Västra Götalands Idrottsförbund och SISU
GKF har deltagit i ett antal SDF-träffar, bl.a. om hur VGI/SISU kan hjälpa distriktsförbunden
bättre och hur kommunikationen kan förbättras.
GKF har även deltagit i ett antal idrottspolitiska workshops som VGI/SISU har anordnat för alla
förbund eftersom VGI(SISU är remissinstans för det idrottspolitiska programmet som Göteborgs
stad kommer att initiera.
GKF har deltagit i VGI/SISUs distriktsårsmöte.

Isfördelningen i Göteborg
Under våren och sommaren 2021 har GKF haft ett antal möten med Göteborgsföreningarna
gällande isfördelningsmodellen i Göteborg.
Under hösten 2021 har GKF givit SISU i uppdrag att hålla ett antal arbetsmöten med
Göteborgsföreningarna gällande isfördelningsmodellen i Göteborg. Dessa möten landade i en
fördelningsmodell för säsong 2022-2023.

IOFF och hockeyförbundet
På uppdrag av Idrotts- och Föreningsförvaltningen i Göteborg har GKF arbetat med
fördelningen av istider till de föreningar som har sin verksamhet inom kommunen, dvs.
”innerstadsklubbarna”. Inom ramen för detta arbete har GKF deltagit i ett antal möten med
IOFF och Göteborgs Ishockeyförbund.
GKF har gemensamt med Göteborgs Ishockeyförbund verkat för att Göteborgs kommun ska
anlägga fler isytor i Göteborg. Båda förbund har i samband med detta även varit en dialogpartner
gällande nya och befintliga ishallar.
GKF har gentemot IOFF bl.a. drivit frågan angående förlängningen av huvudsäsongen med en
månad, dvs. tom den sista april, samt ha 2 ishallar öppet v 25 och 26.

Föreningar och aktiva
Under 2021-2022 bestod Göteborgs Konståkningsförbund av 16 klubbar fördelade på 9
kommuner och 20 ishallar enligt följande:
•

Göteborg – 8 ishallar
– Föreningen Göteborgs Konståknings Akademi
– Göteborgs Isdansklubb
– Göteborgs Konståkningsklubb Singel
– Göteborgs Konståkningsklubb Synkro
– Göteborgs Team & Konståkningsklubb
– Isdala Konståkningsklubb
– Västra Frölunda Konståkningsklubb

•
•
•
•
•
•
•
•

Mölndal – 2 ishallar (Mölndal + Kållered)
– Mölndals Konståkningsklubb
Kungsbacka 2 ishallar
– Kungsbacka Konståkningsklubb
– Föreningen Skate Kungsbacka
Härryda – 1 ishall
– Landvetter Konståkningsklubb
Partille – 1 ishall
– Partille konståkningsklubb
Lerum – 1 ishall (samt aktivitet i Vårgårda)
– Lerums Konståkningsklubb
Kungälv – 1 ishall
– Föreningen Ytterby Kungälv Konståkningsklubb
Öckerö – 1 ishall
– Skärgårdens Konståkning
Varberg – 1 ishall
– Varbergs Konståkningsklubb

Utöver alla åkare i skridskoskolan och konståkningsskolan hade distriktet 826 licensierade
tävlingsåkare. Se tabellen nedan.

Förening
Säsong
Göt Team KK
Ang KK
Landv KK
Gbgs Konst Akademin
Varberg
Göt Isdans K
GKK Singel
Kunk KK
Lerums KK
Par KK
Väf KK
Skärgården SK
GKK Synkro
Möln KK
YKK
Isdala KK
Skate Kungsbacka
TOTALT

Licenser
16-17
44
0
38
0
21
59
87
73
76
76
35
86
87
92
27
801

Licenser
17-18
46
23
47
9
12
51
99
70
67
76
40
66
102
90
33
831

Licenser
18-19
42
35
30
13
8
56
92
86
72
69
40
37
87
78
30
775

Licenser
19-20
45
40
15
11
21
58
81
72
57
69
43
40
93
92
38
775

Licenser
20-21
47
59
18
12
0
61
81
60
60
66
32
32
94
85
40
0
747

Licenser
21-22
45
61
29
25
21
64
83
74
55
74
32
13
122
87
38
3
826

Skridskoskola
I början av säsongen skickades det som brukligt till alla distriktets föreningar en begäran att
inkomma med information om skridskoskole-verksamheten de erbjuder. Syftet är att lägga ut
denna information på GKFs hemsida och på så sätt hjälpa hela distriktet att synas för
intresserade.

Tävlingsverksamhet
GKF hade planerat att under året anordna följande tävlingar:
• DM - tävl 1 dag
• Bäst i Väst - tävl 1 dag
• Göteborgsspelet- tävling 2 dagar
• Leon Lurje Trophy – Inställt pga corona
• Gyllene skridskon – Inställt pga corona
GKFs roll vid arrangerandet av distrikts- och nationella tävlingar har varit att rekrytera domare,
administrativ tävlingsplanering inför tävlingen och att svara för den del av tävlingskostnaderna
enligt en på förhand uppställd plan som ej täcks av anmälningsavgifter. Samtliga av dessa
tävlingar har arrangerats i samarbete med klubbar som svarat för det praktiska genomförandet.
GKF har även erbjudit support under förberedningsfasen av föreningars egna tävlingar.
Inom ramen för distriktets breddverksamhet skulle för 15:e året i rad vår showtävling Gyllene
Skridskon i april ha ägt rum, vilken tyvärr blev inställd
I 2022 skulle det vara 5:e gången som GKF var arrangör för Leon Lurje Trophy, men fick tyvärr
ställas in.

Tävlingsutrustning

GKF har avgiftsfritt tillhandahållit distriktets tävlingsutrustning till A och Klubb -tävlingar och
Stjärntävlingar som genomfördes i distriktet.

Tävlingsfördelning

Inför tävlingssäsongen 2021-2022 har alla föreningar som har önskat sig en eller fler tävlingar,
tillsammans på ett möte kommit överens om fördelningen. Ytterst är det SKF som godkänner
tävlingskalendern.

Utbildning
Under säsongen 2021/2022 har GKF arrangerat följande utbildningar:
Domarutbildning steg 1 singel genomfördes med 5 deltagare i samband med DM i Landvetter 5
februari 2022. Teori hölls i Kviberg 6 februari 2022.
Instruktörskurser steg Grund hölls i Tuve ishall 28-29 december 2021. Dagarna resulterade i 13
godkända unga tränare.
I GKFs nyhetsbrev har vi ofta puffat för RF-SISU:s kurser som ett led i att arbeta framåt i linje
med Strategi 2026.

Elitverksamhet

SKF o GKF ordnade lördagen 29/1 – Landslagsträff – för Team Inspire, Team Seaside, Team
Spirit och Josefin Taljegård inför kommande VM o JVM i synkro och OS.
Under rådande restriktioner var träffen i Frölundaborg utan publik och i en egen bubbla.
Synkro
Team Spirit representerade Sverige på JVM och stoltserar nu med en 7:e plats därifrån.
Team Inspire representerade Sverige på VM och stoltsera med en fin 10:e placering.
Singel, Par och Isdans
Greta och Johan Crafoord ingick i landslaget, paråkning.
Tre av distriktets singelåkare ingick i landslaget/utvecklingslandslaget: Anita Östlund, Josefin
Taljegård samt Oliver Praetorius.
Josefin Taljegård blev uttagen av SKF att representera Sverige på både EM (14:e plats) och VM
(21a plats). Josefin blev även uttagen utav SOK att representera Sverige på 2022 års Olympiska
Spel i Bejing, Kina. (26:e plats). Josefin stod för fantastiska och minnesvärda prestationer.
Josefin blev även Svenska Mästarinna på SM i Borlänge 7-10/4.
På SM tävlade 5 åkare ifrån distriktet och på RM 1 åkare.
Distriktet representerades utav 9 åkare på SKF-Trofén som gick av stapeln i Uppsala 4-6/3. En
gemensam tågresa och hotellvistelse ingick i tävlingsupplevelsen där lag ifrån Sveriges olika
distrikt tävlade mot varandra. Göteborg placerade sig på en 6:e plats. Vi tackar särskilt Magnus
Evertsson och Hillevi Glantz för deras engagemang som medföljande lagledare och tränare.

Utveckling
Programgenomgång
I Vättlehallen o Slottskogsrinken anordnade distriktet sedvanligt en programgenomgång för
distriktets utvecklings/landslagsåkare och A-åkare. Åkarna visade upp sina program och fick
värdefull återkoppling ifrån Alexandra Svärd,
Sean Abraham och Anna Nylén.
I Isdala ishall anordnade distriktet fortsatt en programgenomgång för distriktets B- och
Stjärnåkare. Det var över 75 program som visades upp och det gavs bra återkoppling ifrån
Rebecca Gartz och Caroline Sandberg.
Framtidshoppet:
Inom detta nygamla koncept ordnades under hösten en dag i Angered ishall då tränare och
åkare från Nacka besökte vårt distrikt och lärde oss grunder i isdans och solodans. Senare
under säsongen deltog åkare från vårt distrikt i sin första tävling i solodans.
Synkroverksamhet
Göteborgsdistriktet har haft synkroverksamhet under säsongen 2021-2022:
Föreningen Ytterby Kungälv Konståkare
Kungsbacka KK
Landvetter KK
Mölndals KK
Göteborgs KK Sy
Göteborgs Team o KK

Tränarråd:
Verksamhetsår 20/21 startade vi upp detta initiativ så smått och under 21/22 har vi bjudit in
till 7 tillfällen. Syftet har varit att tillhandahålla en plattform där tränare kan mötas över
föreningsgränser och prata kring aktuella ämnen.
Tränare som har deltagit har kommit med frågeställningar, utöver att GKF har tagit upp frågor
som tex SKF tagit upp som aktuella.
SKF nationell handlingsplan
Inom ramen för SKF handlingsplan har GKF fortsatt bjuda in till Åkarråd i distriktet. Åkare som
deltagit har bidragit till trevliga samtal i syfte att inspirera och lära av varandra.
GKF har med Åkarrådet velat skapa större delaktighet för de aktiva och möjlighet för dem att
forma den konståkning de själva vill vara en del av. Fostra ambassadörer för glädje, glöd och
gemenskap. Det ska vara naturligt att föra fram sina synpunkter och önskemål inom
konståkningen och känna sig lyssnade på.
Åkarrådet har genomförts vid 5 tillfällen under verksamhetsåret och har tagit upp ämnen som
Strategi 2026, Inflytande, Kost & Träning, Sommarläger. Utöver de 5 tillfällena som genomförts
har 2 tillfällen ställts in pga lågt eller inget deltagande.
Information om Åkarrådet samt utbildningsmaterial har löpande presenterats på GKFs
hemsida.
Till sist
Ett stort tack från GKFs styrelse till alla aktiva, tränare, tekniska funktionärer, föreningar,
föräldrar och alla andra som tillsammans har bidragit till denna annorlunda
konståkningssäsongen 2021/22.
Anne Verbeke
Ordförande

Elin Petersson
Vice Ordförande

Gudrun Elfström
Kassör

Tony Ellefsen
Ordinarie ledamot

Julien Leclerc
Ordinarie ledamot
Anna Nylén
Sekreterare

