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1. ÅRSMÖTET 2020-05-27         
  
Klubbens årsmöte hölls den 27 maj i Himmelstalundshallen i Norrköping.  
Följande personer valdes:  
Mötesordförande: Jan Vikström 
Mötessekreterare:  Ann Fakt 
Justeringsmän och rösträknare: Rickard Olsson och Lars Karlén 
Årsmötet ansågs vara behörigt utlyst.  
Styrelsens verksamhetsberättelse godkändes och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna 
verksamhetsåret.  
 
För verksamhetsåret 2020-2021 valdes följande personer:  
Ordförande: Jan Wikström 
Ordinarie ledamöter: Tobias Sundin, Katarina Nyman och Sharre Chizari väljs för 2 år. Lisett Englöf, 
Lars Karlén och Cathrine Ahlberg sitter kvar som ledamöter sitt andra år. 
Suppleant: Ann Fakt och Anna Eriksson. 
Revisor: Paola Valdes 
Valberedning: Per Morell och Lennart Bostedt. Rickard Olsson som adjungerad. 
Mötet beslutade att medlemsavgiften ska stå kvar på 300 kronor för  
enskild medlem och 350 kronor för familjemedlemmar.  
 

 
2. MEDLEMSANTAL VERKSAMHETSÅRET 2020/2021 
 
Medlemsantalet var vid verksamhetsårets slut totalt 234 stycken och medlemmarna fördelades på 
följande sätt:  
 
60 singelåkare  
103 skridskoskoleelever inkl konståkningsgrupp och vuxengrupp 
71 övriga medlemmar  
 
 

3. STYRELSEN SAMMANSÄTTNING 2020/2021 
                    
Ordförande:   Jan Wikström  
Vice ordförande:  Vakant 
Kassör:   Lisett Englöf  
Sekreterare/Suppleant:  Ann Fakt 
Ledamot:   Cathrine Ahlberg 
Ledamot:    Lars Kalén 
Ledamot:   Tobias Sundin 
Ledamot:  Katarina Nyman 
Ledamot:  Sharre Chizari 
Suppleant:   Anna Eriksson 
 

 
4. SAMMANTRÄDEN 
    
Styrelsen har haft 10 protokollförda styrelsemöten under säsongen 2020/2021. 

 



 

 

5.ORGANISATION/ARBETSUPPGIFTER      

Isansvarig:   Anneli Lindberg och Christer Kaartinen                          
Sportkoordinator:  Anneli Lindberg 
Sponsoransvarig:  Lars Kalén 
Bokföring/Redovisning:  Lisett Englöf 
Skridskoskola ansvarig:  Anneli Lindberg, Valeska Salas och Katarina Nyman 
Hemsidan:   Christer Kaartinen och Johanna Olsson 
Tävlingsansvariga:  Monica Gyldorff och Louise Holmsköld 

 

6. ÅRETS VERKSAMHET                                            

Skridskoskolan  
Det blev ett år med snabba förändringar och stor omställning av verksamheten. Restriktioner kom 
från Folkhälsomyndigheten och kommunen gällande hur, var och vilka som fick träna. Vid 
skridskoskolans start var det inomhusträning och grupper med begränsat antal på isen. Alla åkare fick 
byta om hemma eller utanför ishallen och vi byggde upp ett system med avprickning och slussning av 
åkarna. Inga föräldrar tilläts vistas i kommunens anläggningar. Ett antal mindre barn som inte vågade 
träna själva valde då att inte fortsätta men vi lyckades ändå hålla i gång skridskoskolan med hjälp av 
ett fantastiskt arbeta av alla ledare. I december stängde ishallen helt och vi startade upp vårterminen 
utomhus på bandybanan. Det bidrog till en stor tillväxt av åkare eftersom vi nu lyckades hålla öppet 
vår verksamhet där även föräldrar kunde delta på distans utomhus. 

Även vuxengruppen växte under säsongen och vi hade under våren alla våra träningar utomhus, 
vilket fungerade väldigt bra.  

Aktiviteter i skridskoskolan under säsongen 20/21 har denna säsong uteblivit då man inte fick samlas 
i stora grupper och inte heller ta in publik. Avslutnings-träningen filmades och lades ut på Instagram 
så föräldrar fick se sina barns utveckling.  

 
Konståkningsskolan 
Förra året startade vi upp verksamheten konståkningsskola som riktar sig till åkare som oavsett nivå 
vill träna 2 ggr per vecka. Denna verksamhet har i år vuxit och vi har uppdelningen i 2 grupper efter 
ålder. Vi hade även möjlighet att erbjuda dessa grupper en fortsatt extra lång vårtermin med 1 ispass 
per vecka i Stallet vilket fylldes snabbt.  

Aktiviteter i konståkningsskola under säsongen 20/21 har denna säsong inte heller kunnat hållas pga 
restriktionerna. Vi har även här filmat en hel del från träningarna och lagt ut på Instagram. 
 

Konståkningsgrupperna 
Konståkningsgrupperna  består av D-grupper (icke tävlingsåkare) och Tävlingsgrupper.  

Det har varit ett väldigt svårt år att bedriva tävlingsverksamhet då alla tävlingar under hösten 
avbokades allt eftersom restriktionerna förlängdes. Tyvärr kom även rekommendationer om att 
tester inte heller fick hållas vilket gjort det svårt att motivera åkarna som alla sett fram emot både 
tävling och test. Vi genomförde en egen variant av Skills-tävling som julavslutning för våra 
tävlingsgrupper och ett antal tävlingsträningar i dräkt men utan publik och funktionärer. Dessa 
aktiviteter filmades och lades ut på Instagram.  



 

 

Pga restriktioner under våren blev det ingen förlängning av säsongen i Norrköping. I Finspång och 
Katrineholm höll man öppet lite längre och vi lyckades hyra in oss där för lite fler veckor av isträning. 
Under veckorna 25-26 tränade NKK därför i Linköping innan säsongen startade upp v30 i Stallet igen.  

Att hålla träningar utifrån klubbens värdeord Glädje, Glöd och Gemenskap har varit svårt då man inte 
haft vetskap om hur nästa vecka skulle se ut eller vad som skulle tillåtas. Fysträningar och möten har 
till viss del hållits digital under den svåraste tiden och total nedstängning av kommunens 
anläggningar. Alla aktiviteter utanför träningarna som önskats i form av t ex trivselkvällar mm har 
uteblivit. 

Utbildningar på tränarsidan har vi ändå lyckats genomföra både internt och stegutbildningar (även 
om dessa varit digitala). 

Aktiviteter under säsongen 20/21 har varit sommarläger, tester (1st), A-tävling (1st), Skills-tävling och 
tävlingsträningar. 
 

Tävlingar 

Internationella tävlingar:  

Inställt pga Coronarestriktioner. 

Nationella tävlingar:                                       

SKF-Trofén   Inställd    ( ) 

Elitserietävling – Alla tävlingar inställda                            ( ) 
 

A-tävling – Tibro 3-4 okt 2020                         (5 åkare) 
A-tävling – Resterande tävlingar inställda                                                  ( ) 
 

     
Klubbtävling –Alla tävlingar inställda    ( )  
 
Stjärntävling – Alla tävlingar inställda   ( ) 
 
 
NKK:s tävlingar 
Säsongen 20/21 planerades två stycken hemmatävlingar - hösten 2020 en A-tävling: NKPG Trofén 
(tävlingen skulle egentligen varit en elitserietävling men förbundet gjorde om den till en A-tävling  
p g a pandemin). På våren 2021 planerades en stjärntävling - NKPG Stjärnan. Då läget med corona var 
så allvarligt i Sverige så ställdes båda tävlingarna in.  
 
Tester                                                                                                        
Under säsongen 2020/2021 planerade föreningen för 3 stycken testtillfälle. Tyvärr så har föreningen 
endast haft möjlighet att genomföra ett testtillfälle där vi bjudit in testdomare p g a rådande 
omständigheter. Föreningen har följt rekommendationerna från svenska konståkningsförbundet 
rörande tester under pandemin. Svenska Konståkningsförbundets rekommendation är att tester inte 
kan genomföras. Undantag är tävlingstest som genomförs med föreningens egen tränare i 
träningsgruppen. Sammanlagt så har NKK genomfört 3 tävlingstesttillfälle under säsongen där 
sammanlagt 11 åkare deltagit. 



 

 

Den 30/7 2020 under NKK:s uppstartsläger “Summercamp” genomfördes 26 st tester. Harald 
Heinemann och Ann-Christine Nilsson var testdomare och vi hoppas på ett fortsatt samarbete med 
dem under säsong 2021/2022 samt att vi åter kan erbjuda 3 st testtillfälle med inbjudna domare 
under säsongen för åkarna. 

 
Luciafirande   
Det traditionella Luciafirandet fick tyvärr inte heller genomföras i år pga Coronarestriktioner. Vi 
fotade och filmade en del från våra träningar som lades ut på Instagram och Facebook. 
Inga uppvisningar för publik var tillåtna och ett begränsat antal åkare på isen gjorde att vi valde att 
ställa in showen helt och inte genomföra den digitalt. Att träna i grupp för uppvisning hade inneburit 
ökad risk för ökad smittspridning. 
 
Läger 
Klubben arrangerade under säsongen 2020/2021 3 stycken egna läger: 
V25-26 Sommarläger halvdagar i Linköping för tävlingsåkare. 
V31 Sommarläger heldagar i ishallen Stallet med avslutande test.  
V44 Höstlovsläger heldagar för klubbens egna åkare i Himmelstalundshallen. 
V1   Nyårsläger inställt pga Coronarestriktioner. 
V8   Sportlovsläger inställt pga Coronarestriktioner 
 
Stadium Sportscamp 
Under lägrets v.28 och v.29 har vi i Norrköpings konståkningsklubb funnits på plats för att erbjuda 
konståkare på alla nivåer att uppleva ett av Sveriges största upplevelseläger. Sommaren 2019 
utökade vi med fler platser och hade plats för 40 deltagare v.28 och 60 deltagare v.29. 
Anmälningsläget för denna sommar var relativt lågt, flera av våra återkommande deltagare var nu för 
gamla för att delta på lägret samt att flera var oroliga över om lägret skulle genomföras på grund av 
covid-19. 

Ledarna som var kontaktade för arbete denna sommar var utbildade enligt Svenska 
konståkningsförbundets utbildningsplan. Totalt var 8 ledare kontaktade för att arbeta på campen, 
där majoriteten av ledarna tillhör Norrköpings konståkningsklubb. Den 2a april 2020 kom ledningen 
för Stadium Sports Camp med besked att lägret får ställas in, då folkhälsomyndighetens restriktioner 
inte kunde upprätthållas. 

 
       

7. RESULTATRAPPORT-BOKSLUT OCH RESULTATRÄKNING FÖR SÄSONG 2020-2021   
 

Årets resultat gås igenom på årsmötet den 5/5-2021. 
 
 

8. ÖVRIGT                              
Idrottande är en mycket viktig beståndsdel i ungas utveckling och skapande av ett sunt samhälle. En 
stor utmaning för idrotten, och därmed samhällsbygget är att allt förre ungdomar idrottar. Inom NKK 
vill vi ge så många barn och unga som möjligt optimala förutsättningar att utvecklas inom 
konståkning. Vi vill också ge dem redskap för ett sunt liv och förutsättningar att bli nästa generations 
föredömen och ledare. För att lyckas med det har vi alla tillsammans, styrelse, tränare, åkare och 
föräldrar att ständigt hjälpas åt att skapa en stark och attraktiv verksamhet. 
 
Mot den bakgrunden har årets säsong varit extra utmanande. Som en följd av Covid har tävlingar och 
tester ställts in och träningarna har ofta störts av stängda ishallar, säkerhetsåtgärder och ändrade 



 

 

svårhanterade regler. Ett par av grupperna, vår showgrupp och vuxengrupp som båda bildades förra 
säsongen har exempelvis inte kunnat träna mer än sporadiskt. 

Ändå finns väldigt mycket att glädjas åt. För NKK:s verksamhet har trots allt detta utvecklats, blivit 
ännu bättre och ännu större!  

Mest anmärkningsvärt kopplat till det är nog att skridskoskolan i år haft dubbelt så många åkare som 
förra året trots att vi inte kunnat genomföra flera av de aktiviteter vi planerat för att attrahera nya 
barn. Det gör att vi kommer att få ännu fler åkare som kliver upp i konståkningsgrupperna.  

Vi ser också att få åkare slutar och nya åkare kommer till från andra klubbar vilket också visar att vår 
verksamhet är väl fungerande och attraktiv.  

Tränarteamet har varit tämligen intakt de senaste åren och när tävlingarna uteblivit under året har 
tränarna passat på att genomföra mer internutbildning vilket höjer träningskvaliteten ytterligare.  

En annan följd av uteblivna tävlingar är att tränarna har kunnat lägga ännu mer vikt vid teknikträning. 
Vi hoppas och tror att det gör att åkarna kommer att göra ännu bättre resultat än tidigare vid 
kommande års tävlingar. 

En stor utmaning under året har varit att Kim i höstas meddelade att hon med familj kommer att 
flytta till västkusten, då familjens vuxna barn som bor där är på väg att bilda familj. Som en följd av 
detta har styrelsen tillsammans med Kim och Anneli letat efter ersättare till henne. En svår uppgift då 
tränare på toppnivå inte växer på träd. Nu är det knuten löst då vi för en tid sedan blev kontaktade av 
familjen Majorov med frågan om vi inom NKK var intresserade av att ta emot dem som nya tränare 
och som en följd av detta sonen Nikolaj som åkare. Ett enormt erkännande av vad som skapats i vår 
verksamhet de senaste åren och givetvis en fantastisk möjlighet. I samtalen med Majorovs har det 
varit fascinerande att se så lika vi tänker avseende filosofin runt träning, tävling och utveckling av 
barn och unga. En perfekt match där Majorovs kombinerar rysk professionalism med svenska 
värderingar. Detta gör också att föreningen får en åkare som tävlar i världseliten och kanske kommer 
att delta i OS under den kommande säsongen. *Nikolaj 20 år slutade på plats 23 i det 
världsmästerskap som genomfördes i Stockholm för bara några veckor sedan.  

Som en följd av detta kommer också Kim som varit avgörande för klubbens utveckling de senaste 
åren också att finnas till hands för att säkra överlämningen mm och troligt också medverka i andra 
specifika delar. Från styrelsens sida ser vi detta som en fantastisk lösning och fortsätter att spänna 
bågen ännu högre inför framtiden, precis som NKK gjort stegvis de 7-8 senaste åren.  

Vi från styrelsen vill slutligen passa på att tacka åkare, vårt fantastiska tränarteam med Kim och 
Anneli i spetsen, våra unga tränare, funktionärer, föräldrar och alla andra som hjälpt till att 
vidareutveckla föreningen under detta utmanande år. Vi är mycket stolta över den verksamhet som 
vi bedriver och över det gedigna arbete som görs. En stolthet som vi också tycker att alla involverade 
inom NKK ska känna! 

Vi ser nu framtiden an med en kombination av ödmjuk tillförsikt men också höga förväntningar och 
medvetenheten om att framtiden blir vad vi tillsammans gör den till!  


