Luleå Allmänna
Konståkningsförening
Verksamhetsberättelse Säsongen 2007/2008

Föreningsverksamhet
Styrelse
Ordförande
Vice Ordförande
Kassör
Sekreterare
Ledamöter
Suppleanter

Britta Pettersson
Liselotte Persson
Ulrica Lång
Anne Lindahl
Lotta Krona, Thomas Marklund och Maria Boman
Cristina Nilsson, Susann Vennberg

Revisorer Ordinarie:
Suppleant:
Valberedning

Lars-Åke Engström
Jessica Meurer
Eva-Lena Landström (sammankallande), Erika
Johansson och Tiina Roininen
Lotta Krona
Nina Martinsson
Britta Pettersson och Maria Henriksson
Liselott Persson
Maria Boman
Liselott Persson
Thomas Marklund
Liselott Persson
Britta Pettersson
Sergii Selega

Skridskoskoleansvarig
Tävlingsansvarig Egen tävling:
Externa tävlingar:
Lägeransvarig
Inköp/materiel ansvarig
Pressansvarig
Sponsoransvarig
Tränaransvarig
Bingolottoansvarig
Huvudtränare

Antalet medlemmar i föreningen per 2007-04-30 uppgick till 140 stycken, varav 121
åkare.
Styrelsen har haft 11 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 70 barn
deltagit under höstterminen och ca 50 barn på vårterminen. Skridskoskolan har 45 min istid i
C-hallen per vecka.
Tränare har varit:
Lotta Krona
Cecilia Malmström
Erika Johansson
Anna Norlander
Caroline Posti

Erika Blom
Anna Selinder

De flesta konståkare i grupp 1-3 har även turats om att vara hjälptränare på skridskoskolan.

Konståkning och konståkningsskola
I konståkningssektionen där tyngdpunkten för föreningens verksamhet ligger, har ca 47 barn
och ungdomar tränat två eller fler pass per vecka. Markträning har organiserats till ett pass
per vecka. I 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 Johansson
Erika Blom
Cecilia Malmström
Anna Selinder
Lotta Krona
Caroline Posti

Utbildning
Under säsongen har inga tränare eller domare varit på utbildning. Erica Blom, Anna
Norlander och Cecilia Malmström har suttit som provdomare under ett antal tävlingar och
erhållit sk C-licens.

Lägerverksamhet
Ett antal åkare från LAKF har under säsongen deltagit vid olika externa och interna läger.
LAKF har anordnat vårläger för egna åkare och åkare från länet.

Domarverksamhet
Under året har Carina Kelly, som tillhör LAKF, dömt olika tävlingar i landet, bl a USM, och
även varit med under VM i Göteborg som ”praktikant”. Kristina Blom, som också tillhör LAKF,
har dömt tävlingar i länet
Carina har hållit föreläsningar i IJS bedömningssystem för LAKF under vårlägret.

Tävlingsverksamhet
LAKF:s åkare har deltagit i följande tävlingar: Tannensnurran, LM i Luleå, Norrbotten Cup,
Delfin Cup, Lombia Cup samt i Ö-viks Cup.
.
LAKF har arrangerat/deltagit vid ett antal testtillfällen, 29 åkare har under säsongen testats
och klarat totalt 41 tester.

Julavslutning
En bejublad julshow anordnades av huvudtränaren tillsammans med övriga tränare med bla
Disney tema och tradionella julnummer. LAKF:s tävlingsåkare, tränare och några f d åkare
samt skridskoskolan medverkade.

Margareta Kangas minnesfond
Kommer att delas ut i samband med föreningens egen tävling under höstterminen 08 eller i
samband med julshowen 2008.

Övrigt
Samarbete med LKK ang. elittider har fortgått under året.
Luleå Hockeys övertagande av Coop Arena och bygget av D-hall pågår.
För att klara finansieringen av föreningens kostnader har LAKF:s medlemmar fortsatt
försäljningen av Ullmax, med stor framgång. De har också sålt New Body- produkter,
Trisslotter samt arbetat som bordsvärdar vid Nordkallotten Hotell & Konferens’ julbord,
samt sålt fika i samband med skridskoskola, tävlingar och uppvisningar.
Under säsongen har Nina Martinsson verkat som ledamot/sekreterare i Norrbottens
Konståkningsförbund.

Slutord
LAKF:s nittonde säsong är över och vi kan se att den gångna säsongen varit en lyckosam
säsong med en stor verksamhet inom skridskoskolan. Föreningen har även lyckts få tillbaka
samt bibehålla de äldre åkarna i föreningen i bl a team-åkning och som tränare, vilket är
viktigt för de kommande generationernas konståkare. De äldre åkarna är fina förebilder för
de yngre åkarna.
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 mm 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 haft så
fina arrangemang som vi haft.
Ett särskilt tack riktas till våra sponsorer CVK – Center for Vibration Comfort, Kallax Betong
och Grus AB, Cervera, Länsförsäkringar i Norrbotten, Pöyry, MAF Arkitektkontor samt
Handelsbanken Luleå.
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

Britta Pettersson
Ordförande

