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Möten
Styrelsen har genomfört 1 protokollförda styrelsemöten under innevarande säsong
samt att en hel del har löts via mailkonversationer.

Föreningar
Distriktet består av 10 klubbar i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland men där Falu
konståkningsklubb är vilande och för närvarande ingår i Borlänge
konståkningsklubb. Distriktet deltar aktivt i Svealandskommittén som är ett nätverk
för Norra, Östra och Västra Svealands Konståkningsförbund.

Tävlingar
Under säsongen har distriktets klubbar arrangerat följande tävlingar:
A-tävling:
Borlängetrofén (Borlänge)
Klubbtävling:
Borlängekristallen (Borlänge)
Stjärntävling:
Bollnässkäret (Bollnäs)
Borlängehoppet (Borlänge)
Siljanspiruetten (Orsa)
Glada Hudikspiruetten (Hudiksvall)
Dala-Fraktspiruetten (Leksand)

A-DM för Svealandsdistrikten
A-DM avgjordes i Västerås den 25-26 Januari 2020 där åkare från föreningar inom
NSK deltog i klasserna Junior Damer och Ungdom A15.

SKF-trofén
NSK deltog med 7 deltagare i tävlingen SKF-trofén i Växjö den 13-15 mars 2020
NSK-laget bestod av:
4 deltagare i Junior Damer
3 deltagare i Ungdom 15 Flickor
Tyvärr gjordes en tolkningsmiss av reglerna där en extra åkare togs ut. Denne fick
plockas bort från laget och kompensation för det erlades.

Svea Cup
Svea Cup ställdes in på grund av Coronapandemin.
Övrigt
I samband med att en förening inom distriktet hade anmält åkare till tävlingar
upptäcktes det att den föreningen inte har någon föreningslicens. Ärendet ligger
hos SKF.

Utbildning
Ingen utbildning har genomförts inom distriktet och distriktet har heller inte
deltagit i någon utbildning.

Sammandrag
På grund av Coronapandemin ställdes planerat sammandrag in.

Stipendier
En jury bestående av Kristina Åström (Brinka SKK), Natalie Björk (Borlänge KK) och
Anna Younan (Bollnäs KK) utsåg årets stipendiater. 3 stipendiater utsågs och åkarna
erhåller 1500:- var till läger.

Stöttning
Distriktet har verkat för att stötta föreningarnas verksamheter.
Distriktet har också stöttat nya tekniska funktionärer som är på gång i sin
domarutbildning genom att erbjuda mentorer där distriktets domare har hjälpt till i
det.

Tester
Distriktet har under året samordnat testerna mellan föreningarna för att testerna
inte ska krocka mellan varandra eller med andra arrangemang t.ex. tävlingar.
Föreningarna har fått kommit med önskemål om datum/månad och sedan har en
testansvarig från distriktet godkänt datumet/månaden samt regelbundet
uppdaterat föreningarna om hur läget ligger till.

Tester som har arrangerats är:
Brinka SKK, Borlänge KK och Bollnäs KK arrangerade test upp till 4-4 under hösten
2019

SK Gavleskäret, Brinka SKK, Gävle KK, och Borlänge KK arrangerade test upp till 4-4
under våren 2020.

Styrelsen framför sitt varma tack till alla som stöttat verksamheten den gångna
säsongen.
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