Luleå Allmänna Konståkningsförening
Verksamhetsberättelse
Säsongen 2008/2009

Föreningsverksamhet
Styrelse
Ordförande:
Vice Ordförande:
Kassör:
Sekreterare:
Ledamöter:

Suppleanter:
Revisorer
Ordinarie:
Suppleant:
Valberedning

Ansvarsområden
Skridskoskoleansvarig:
Tävlingsansvarig:
Lägeransvarig:
Inköp/materialansvarig:
Pressansvarig:
Sponsoransvarig:
Tränaransvarig:
Försäljningsansvarig:
Huvudtränare:

Anne Lindahl
Vakant
Ulrica Lång
Cristina Nilsson
Susanne Wennberg
Thomas Marklund
Karin Åslund
Tina Johansson
Ann-Catrine Persson
Sara Wiss
Erika Blom
Jessica Meurer
Emelie Landström
Eva-Lena Landström (sammankallande)
Nina Martinsson
Jessica Gregersen
Lotta Krona
Nina Martinsson, Tina Johansson
Tina Johannson, Nina Martinsson
Karin Åslund
Thomas Marklund
Thomas Marklund
Lotta Krona, Erika Johansson
Susanne Wennberg
Sergii Selega

Antalet medlemmar i föreningen per 2009-04-20 uppgick till 119 stycken, totalt 119 åkare
varav 52 konståkare. Styrelsen har haft 8 protokollförda möten under säsongen.
Föreningens verksamhet har under säsongen bedrivits på tre nivåer, skridskoskola,
konståkningsskola och konståkning.
Skridskoskolan
I skridskoskolan, där grunderna för skridskoåkning och konståkning övats, har ca 50 barn
deltagit under höstterminen och ca 30 barn under vårterminen. Skridskoskolan har 45 min
istid i C-hallen per vecka. De flesta konståkare i grupp 1-3 har turats om att vara hjälptränare
på skridskoskolan.
Tränare för skridskoskolan har varit:
Lotta Krona
Erika Johansson
Cecilia Malmström
Anna Selinder
Caroline Posti

Konståkning och konståkningsskola
I konståkningssektionen där tyngdpunkten för föreningens verksamhet ligger, har 52 barn och
ungdomar tränat två eller fler pass per vecka. Markträning har ägt rum 1-2 gånger per vecka.
Konståkningsskolan har haft varierande antal barn då nya har tillkommit och andra flyttat till
grupp 5.
Sergii Selega har arbetat 100 % åt föreningen under säsongen. Han har haft nedanstående
utbildade tränare till sin hjälp:
Erika Blom
Cecilia Malmström
Lotta Krona
Caroline Posti
Erika Johansson
Yulia Chyzhakina
Utbildning
Under säsongen har Cecilia Malmström och Caroline Posti gått steg 1A men hade inte
möjlighet att gå 1B vilket är nödvändigt för att bli godkänd på steg 1. Cecilia Malmström har
suttit som provdomare och erhållit c-licens. Erika Blom representerade tillsammans med Linn
Arvidsson och Mikael Olofsson Svenska Konståkningsförbundet på SISU's unga ledar
satsning 2008-2009.
Lägerverksamhet
Ett antal åkare från LAKF har under säsongen deltagit vid olika externa och interna läger.
LAKF har anordnat höstläger för egna åkare och åkare från länet.
Domarverksamhet
Carina Kelly har under säsongen dömt ett flertal tävlingar i Sverige, bl.a. SKF-trofén i Luleå,
och har fungerat såväl som poängdomare, skiljedomare, DVO/VO och teknisk kontrollant. I
september gick Carina data- och video operatörsutbildning i Uppsala och är nu en av två
licensierade DVO/VO i Norrbotten. Hon har även gått domarutbildning steg IV under
Nordiska mästerskapen i Malmö.
Carina är styrelseledamot i Svenska Konståkningsförbundet samt sekreterare i Kommittén för
tekniska funktionärer där hon ansvarar för mentorskap och domarombud. Hon är även
domarombud i Norrbotten och har föreläst för åkarna i LAKF om IJS (international judging
system). Kristina Blom blev i december invald som styrelseledamot i Föreningen
Konståkningsdomare Sverige.
Tävlingsverksamhet
LAKF:s åkare har deltagit i följande tävlingar: Tannensnurran, Lombia cup, Delfin Cup, Piteå
Cup, Björkskottet och Björkcupen.
LAKF har arrangerat/deltagit vid ett antal testtillfällen, 24 åkare har under säsongen testats
och klarat totalt 18 tester.

Julavslutning
En bejublad julshow anordnades av huvudtränaren tillsammans med övriga tränare med
Riverdanceinspirerade nummer samt det traditionella fackeltåget. LAKF:s tävlingsåkare,
tränare, några f d åkare samt skridskoskolan medverkade i showen.
SKF-Trofén
Tävlingen ägde rum i Luleå, Sunderby ishall, den 13-15 mars 2009. Arrangerande föreningar
detta år var samliga konståkningsföreningar i Norrbotten. LAKF och LKK hade huvudansvar
eftersom tävlingen var förlagd i Luleå. Arrangemanget blev mycket lyckat och både domare
och deltagare gav högt betyg åt genomförandet.
Nina Martinsson har varit tävlingsledare för SKF-Trofén. Thomas marklund och Cristina
Nilsson har för LAKF:s räkning suttit med i arbetsgruppen för SKF-trofén.
Margareta Kangas minnesfond
Utdelades till Erika Blom, under julshowen 2008, för hennes otroliga engagemang i
föreningen och alla dess åkare.
Övrigt
Luleå Hockeys har tagit över driften av Coop Arena och D-hallen är färdigbyggd.
För att klara finansieringen av föreningens kostnader har LAKF:s medlemmar fortsatt
försäljningen av Ullmax. De har också sålt trisslotter, penninglotter, ammaryllisar samt
arbetat i garderoben på Western Farm. De har även sålt fika i samband med skridskoskola och
tävlingar samt programblad, lotter och fika vid julshowen.
Under säsongen har Nina Martinsson verkat som ledamot/sekreterare i Norrbottens
Konståkningsförbund. LAKF har fått ekonomiskt stöd från idrottslyftet för Thomas
Marklunds deltagande i arrangörsutbildning i Uppsala, maj 2009.
Slutord
Den tjugonde säsongen för LAKF är över och vi kan se att den har varit lyckosam med en stor
verksamhet inom skridskoskolan. Föreningen har även lyckts få tillbaka samt behålla de äldre
åkarna i föreningen genom bl. a en VIP-grupp och som tränare, vilket är viktigt för de
kommande generationernas konståkare. De äldre åkarna är mycket fina förebilder för de
yngre.
Klubbens huvudtränare Sergii Selega, har fortsatt att arbeta efter klubbens motto ”Att ha en
bred verksamhet, från bas till elit”
Vi behöver ständigt arbeta med att hitta nya sätt att förstärka klubbens ekonomi. Alla tips och
idéer är välkomna. Ett stort tack till er föräldrar som arbetat med att sälja produkter/lotter
m.m. till förmån för LAKF. Ett stort tack även till er som ställt upp och arbetat i samband med
våra tävlingar och uppvisningar. Utan er hjälp hade vi inte kunna ha så fina arrangemang som
vi har haft. Ett särskilt tack riktas till vår guldsponsor Conex. Vi vill även passa på att tacka
samtliga tränare och åkare för era flitiga träningar och trevliga stunder i och utanför
ishallarna!
För Luleå Allmänna Konståkningsförening
Anne Lindahl
Ordförande

