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Ny Huvudtränare – Alexander Majorov
Det är nu klart med ny huvudtränare till NKK - Men också mycket mer…
Vi har under vintern sökt ny huvudtränare till NKK då Kim med familj flyttar till Västkusten. Nu är vi
klara med ersättare. Ny huvudtränare blir Alexander Majorov.
Alexander är synnerligen meriterad och tillsammans med hustrun Irina förälder och tränare för
sönerna Alexander Majorov jr (som slutade som aktiv för ett par år sedan) och Nikolaj Majorov som
häromveckan gick till final i VM (som i år genomfördes i Stockholm).
Det innebär också att vi knyter ytterligare en välmeriterad kraft till föreningen i form av hustrun Irina
Majorova (se beskrivningar nedan).

Ny åkare – Nikolaj Majorov
Eftersom givetvis hela familjen flyttar betyder det också att, Nikolaj Majorov, en av världens bästa
åkare kommer att tävla för NKK!
Eventuellt kommer även storebror Alexander jr (29 år) att flytta till Norrköping och ansluta till
familjen.

Varför NKK?
Under Kims ledning som huvudtränare, i samverkan med Anneli som sportchef, har NKK de senaste
åren utvecklats och fått status som en av landets elitföreningar. Det gör att det i dag finns både en
stark bredd och elit. Verksamhetsutvecklingen har skett genom tydlighet i att det handlar både om
att utveckla åkarna som personer och att rusta dem för ett bra vuxenliv samtidigt som de ges
förutsättningar att bli så bra konståkare och idrottsutövare som de kan bli utifrån sina förutsättningar
och sina ambitioner.
När nu Kim flyttar har det varit en viktig sak för henne och oss i styrelsen att ersätta henne med så
starka krafter som möjligt för att föra den påbörjade utvecklingen vidare.
Parallellt har familjen Majorov efter 30 år i Luleå kommit fram till att det är dags att röra sig söderut.
Familjen har kunnat följa NKK:s utveckling och är sedan tidigare bekanta med Kim vilket ledde det till
att de kontaktade oss. Efter det har vi haft en period med täta kontakter. Majorovs har imponerats
av hur föreningen utvecklats och av den tydlighet som omgärdar tränararbetet i form av
styrdokument och dess organisering. Det har varit avgörande för dem då de velat komma till en
förening som bygger sin verksamhet på en tydlig filosofi såväl vad gäller träning och tävling som
social utveckling av barn och ungdomar. Här ser de och vi tillsammans en symbios, vilket framkommit
tydligt i våra samtal med dem.
Vi å vår sida har imponerats av den seriositet och professionalism de utstrålar och uppskattat de
goda samtal som vi fört med dem både på distans och vid de besök de gjort i Norrköping.

Nu är vi framme vid att Majorovs kommer att ansluta till NKK inför den kommande säsongen! Något
vi ser väldigt mycket fram emot och tar emot med glädje. Kim, som varit starkt bidragande till att vi
lyckats med denna värvning har också bara lovord att säga om familjen och det är som sagt tydligt
hur lika Majorovs, vi och vårt tränarteam ser på uppgiften.
Under tiden fram till hösten kommer Kim att finnas kvar som vanligt och hon kommer även att
medverka under det kommande året för att förstärka och säkerställa en bra överlämning.
Anneli fortsätter som tidigare i den viktiga rollen som sportchef och även övriga tränarteamet är
intakt. Det gör att föreningen, från en hög nivå, står bättre rustad än någonsin.
Detta ger fantastiska förutsättningar inför framtiden och är givetvis extra viktigt nu då föreningen
både växt kvalitetsmässigt och också attraherar allt fler åkare. Vi ser nu alla fram emot ett givande
samarbete med stora förhoppningar om en ljus framtid!

Om Majorovs
Alexander Majorov (S:r)
Alexander har varit elitåkare i ryska landslaget. Han har den högre 5-åriga tränarutbildningen från Idrotts
universitet och var tränare i The School of Olympic Reserve i S:t Petersburg samt har steg 4 utbildning ( A-B).
Bland annat tränade han där Alexei Yagudin, guldmedaljör vid OS i Salt Lake City 2012. Han är också
landslagstränare.
Alexander har förtjänstmedalj från SKF och han är Honored coach of Russia.
Han har jobbat i Luleå KK i 30 år där han och hans åkare har visat mycket fina resultat. Alexander har även gjort
klubben till en av Sveriges bästa klubbar

Irina Majorova
Irina är högutbildad danspedagog, koreograf och regissör. Hon utbildade sig på Sankt-Petersburgs University of
Culture and Arts vilket vare en 4-årig utbildning. Hon har även bred kunskap inom konståkning och utbildningar
via SKF, RF och ISU. Irina har tidigare varit verksam som koreograf på The School of Olympic Reserve i S:t
Petersburg. Sedan 30 år tillbaka har hon varit verksam i Luleå Konståkningsklubb och undervisar även balett i
Luleå Rytmik & Balettförening. Hon pratar svenska och ryska.

Nikolaj Majorov
Nikolaj har hunnit ta 4 SM Guld som junior & senior. Han har X NM Guld och gick till final i VM tidigare i år. Där
slutade han på en 23:e plats. Målet för Nikolaj är de Olympiska spelen 2022. Han håller nu på med
fotografering och film på frilansbasis vilket han har jobbat med i snart 8 år. Han kommer även att utbilda sig till
ordningsvakt och senare i framtiden till polis. Nikolaj pratar också flytande Svenska, Engelska och Ryska men lär
sig även lite Finska.

Alexander Majorov (j:r)
Alexander har varit Sveriges bästa åkare till för ett par år sedan och tillhört världseliten under många år.
Karriären innefattar bl.a. Ungdoms-OS 2007 silver, VM Brons som junior 2011. År 2014 blev han blev 12:a på
VM 2014 och 14:e på OS, Winter Universiade 2017 Brons, 2018 tog han en 14:e plats på VM. Alexander har ett
flertal guld från svenska och nordiska mästerskap och ett flertal guld, silver och brons från stora internationella
tävlingar.
Alexander är utbildade Fysioterapeut.

