
VERKSAMHETSBERÄTTELSE 

Mölndals konståkningsklubb 2008/2009 

Föreningsverksamhet 

 

Det aktuella verksamhetsåret avser perioden 080501- 090430 

Klubben hade under året 10 stycken protokollförda styrelsemöten.  

MKK har under året haft 317 aktiva medlemmar. 

Klubben har under säsongen haft tillgång till 34,5 timmar/vecka istid i kommunen. 

Styrelsen har under säsongen delat upp förekommande arbetsuppgifter/ansvarsområden 

mellan styrelseledamöterna. Olika arbetsgrupper har bildats med personer utanför styrelsen. 

Grupperna har fungerat utmärkt både höst- och vårsäsongen och detta underlättar styrelsen 

arbete och vi är mycket glada och tacksamma för allt arbete. 

Information om klubbens verksamhet har varit tillgänglig på MKKs hemsida: 

www.molndals-kk.com  

Föräldrar har under säsongen tjänstgjort vid kaffe- och lotteriförsäljning m.m. i Åby 

respektive Kållereds ishall och vid de årliga jul- och våruppvisningarna. 

En skridskobytardag anordnades i september. 

 

TRÄNINGSVERKSAMHETEN 

MKK har bedrivit: 

• nybörjarverksamhet för skolbarn och yngre barn med skridskoskola upp till tredje 

märket 

• Steg och team verksamhet 

• Teamåkning för nybörjare, ungdom och juniorer 

• Singelträning för miniorer, ungdom och juniorer i träningsgrupper med olika 

kunskapsnivåer 

 

Utöver isträning har golvträning och gymnastik genomförts för såväl team som singelåkare. 

 

Ekonomi 

• Träningsavgifterna har inte förändrats under verksamhetsåret. 
• Klubben har arrangerat lotterier och försäljning av förtäring mm vid de olika 

uppvisningarna och tävlingarna. 
• MKK:s medlemmar har, med undantag av nybörjarna, sålt idrottsrabatter och julkalendrar. 
• Åkarna har erbjudits frivillig försäljning av bingolotter. 
• MKK har hyrt ut skridskor till nybörjare i klubben. 
• Kommunen subventionerar klubbens verksamhet genom ekonomiskt understöd och 

subventionerade hallkostnader. 
• Statliga bidrag ges för idrottsverksamhet för pojkar och flickor mellan 7 och 20 år. Denna 

säsong har vi också fått ett extra bidrag för elitsatsning på både elitsingel- och 



ungdomsteamsidan genom Idrottslyftet. Detta bidrag gäller dock eftersäsongen, och 
redovisas först nästa säsong. 

• Föreningens bingorättigheter säljs till Idrottens Bingo i Angered, vilket ger bidrag åt oss. 
• Lönekostnader för tränarna och hyra för ishallarna är våra största kostnader. 
• Klubben har gått med vinst i årets resultat, 2,9 % av omsättningen. En delförklaring till 

detta är att då Åbys ishall skall byggas om under kommande säsong valde styrelsen att 
avvakta med tidigare beslutade investeringar tills ombyggnaden är klar.  Föreningen har 
också blivit effektivare i att bevaka sina kundfordringar. 

• Kommunen har hyrt ut Kållereds ishall till MKK under sex veckor efter ordinarie säsong 
under april/maj –09, dock till betydligt dyrare ishallshyra än under ordinarie säsong. 
Klubben fick andrahandsuthyra den del av tiden vi inte kunde utnyttja själva, och vi 
hoppas att kommunen ger MKK samma möjlighet nästa säsong. Även om isen var 
betydligt dyrare så slapp våra åkare att få långa resvägar och oregelbundna tider efter 
ordinarie säsongs slut. 
 

Tävlingar och tester 

 
MKK arrangerade följande tävlingar i Åby och Kållereds isstadion under säsongen. 
  
DM 2009  arrangerades den 11-12/10 för Göteborgs konståkningsförbund. Tävlingen 
genomfördes enligt reglerna för A-tävling. 
  
Stjärnskottet arrangerades den 22/11. Tävlingen genomfördes enligt reglerna för stjärntävling 
med yngre A-åkare samt B och C. Åkarna indelades efter test och ålder. 
  
Mölndalscupen arrangerades den 28-29/3. Tävlingen genomfördes enligt reglerna för 
klubbtävling och vände sig i första hand till A och B åkare. Åkarna tävlade med kort och/eller 
friåkningsprogram i klasser indelade efter test och ålder. 
  
Klubbmästerskap med showtävling arrangerades den 2 maj för första gången i Kållereds 
ishall. Hela arrangemanget blev mycket lyckat och uppskattat från våra äldre åkare som 
bemannade tävlingen som domare till de yngre åkare som för första gången tävlade. 
Klubbmästerskapet avslutades med en trevlig grillkväll för alla familjer. Ellen Svensson och 
Kristina Dahlqvist Ehn höll i lekar och aktiviteter under kvällen.  
 

MKK har arrangerat tre testtillfällen under säsongen för klubbens singel- och teamåkare  

Från Basic grund till Basic 4, Fri grund till Fri 4. Testtillfällena hölls den 4/9-08, 23/10-08 

och den 26/4-09 

 
Singelverksamheten 

 

Tävlingsgruppen har under höst- och vårsäsong tävlat flitigt och utvecklats positivt och har 

medverkat i ett antal tävlingar. Under SM hade vår huvudtränare Ewa Schönström Williö 

tävlade Anton Marberg, Anton Rönnfors, Jennifer Olofsson, Emanuella Wallin och Clara 

Zaring. Samtliga gjorde bra ifrån sig och krigade tappert i den hårda konkurrensen. 



Anton Marberg och  Anton Rönnfors blev uttagna att tävla för Göteborg i SKF-Trofén -09 

som gick av stapeln i Luleå. Göteborgarna slutade på en fjärdeplats och kunde därmed inte 

försvara förra årets seger.  

Clara Zaring blev uttagen att delta i Elitungdomslyftet. 

Det är 8 st MKK-åkare som är uttagna i Göteborgssatsningen. 

Miniorer, de mindre singelåkarna, har tävlat flera tävlingar under året. Tävlingarna har hållit 

en hög nivå och konkurrensen har varit stenhård. Johanna Bergström gjorde en strålande 

insats och vann miniortouren, som bestod av flera tävlingar under året. 

Alla singelåkarna har deltagit i eftersäsongsträningen i Kållered. De har varvat isträningar 

med löpning och smidighetsträning samt dans i Aktiviteten. De flesta singelåkarna kommer 

också att delta på Lysekilslägret i juni, juli och Mölndal KKs träningsläger i augusti. 

 

Teamverksamheten 

 

Steg och teamgruppen 

Steg och teamgruppen - Team Delight - har haft träning i Kållereds ishall 1 gång/vecka, samt 

dans 1 gång/vecka. Delight har visat upp sitt program på MKKs uppvisningar och i pausen på 

två hockeymatcher. De tränas av Matilda Gustafsson och Louise Wemme. 

  

Nybörjarteam 

Vårt nybörjarteam - Team Twilight - har tränat 1 gång/vecka. Dans står också på schemat. 

Twilight har under säsongen deltagit i tre teamtävlingar, Havstrofén där de placerade sig på en 

5:e  plats, Vättern cupen 1:a plats och Kungälvspokalen där det blev det en 2:a plats. 

Dessutom har teamet visat upp sitt program på jul- och våruppvisningen och vid en 

hockeyturnering. Team Twilight tränas av Josefine Berntsson och Sara Kjellén. 

 

Laget har haft elva stycken dubbelåkare, dvs åkarna tränar/tävlar med både Team Limelight 

och Team Twilight. Vid ett flertal tillfällen har man även bedrivit träning i Fotskäl. 

 

Ungdomsteam 

Ungdomsteamet -Team Limelight - har under säsongen bestått av 20 åkare. Av dessa var 8 

nya i laget. Enligt tävlingsbestämmelserna skall laget bestå av 16 åkare på is. Laget har haft 

11 stycken dubbelåkare, dvs åkarna tränar/tävlar med både Team Limelight och Team 

Twilight. Limelight tränas av Lotta Zaring och Sara Kjellén. 

 

 

Limelight har under säsongen haft isträning i Åby och i Kållered samt dans i Aktiviteten. Vid 

ett flertal tillfällen har man även bedrivit träning i Fotskäl och eftersäsong i Kållered t.o.m. 10 

maj och därefter i Kungälv. 



Laget har under säsongen tävlat i Havstrofén - 2:a, Vättern cupen i Jönköping- 

2:a,  Istrofén  Tumba – 4:a,  Team-SM i Kungsbacka - 4:a och den internationella 

teamtävlingen Leon Lurje i Borås- 6:e plats. Limelight hade ett olyckligt fall i SM, men tog 

revansch i Leon Lurje där de genomförde två fantastiska åk. Med sin 6:e plats blev de bästa 

svenska lag, en bedrift som aldrig tidigare uppnåtts. Limelight har också deltagit i 

uppvisningarna på jul-och vårföreställningarna samt i samband med en hockeycup. 

 
Gemensamt för Team Delight, Team Twilight och Team Limelight är att under 
eftersäsongsträningen har isen delats med singelåkare som på så sätt haft möjlighet  
att lösa sin programträning. 
Samt att en vecka i augusti anordnades en gemensam uppstartsvecka med isträning, 
golvträning samt andra aktiviteter för teamen. 
Singel som team har även under våren haft en gemensam avslutning i samband med KM. 
 
Juniorteam 
Samarbetet med Kungsbacka konståkningsklubb och Landvetters konståkningsklubb för 
juniorteamet – Team Spirit - har fortsatt. 

 Teamet har under säsongen haft 23/24 åkare som har haft is- och golvträning i Kungsbacka, 
Åby, och Kållered. Åkarna deltog också på teamläger i Landvetter och på Kungsbacka-lägret. 
Tränare har varit Malin Heidenfors, Karin Gustafsson och Lena Ehrenborg. 

Spirit har under säsongen deltagit i nationella tävlingar såsom Havstrofén på Tjörn, Istrofén i 
Stockholm, Vätterncupen i Jönköping och SM i Kungsbacka. I Istrofén blev det guld, efter att 
bland andra besegrat ett finskt lag. På övriga nationella tävlingar har det blivit silver. SM var 
för övrigt också första gången någonsin Spirit fick över 100 poäng i det långa programmet, 
efter ett riktigt kanonåk. 

Den internationella säsongen inleddes med guld i Jegvirag Cup i Ungern, Spirits första 
internationella guldmedalj! Finland, USA, Sydkorea, Ungern med fler stod för motståndet. 
Laget var också ett av två svenska lag som blev uttagna att representera Sverige på junior-
VM, som avgjordes i Neuchatel i Schweiz. Där blev det en nionde plats, efter två bra åk. Värt 
att notera är också att Spirit slagit nytt personligt poängrekord på i stort sett samtliga tävlingar 
i år! 

Helena Lundén 20090601 


