
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Mölndals Konståkningsklubb 2010/2011 

Föreningsverksamhet 

 

Det aktuella verksamhetsåret avser perioden 2010-05-01- 2011-06-30 

Klubben har under året haft 12 stycken protokollförda styrelsemöten och ett extra årsmöte.  

MKK hade under året 368 aktiva medlemmar. 

Klubben har under säsongen haft tillgång till 43 timmar/vecka istid i kommunen. 

Styrelsen har under säsongen delat upp förekommande arbetsuppgifter/ansvarsområden  

som fördelats mellan styrelseledamöterna samt utförts av personer utanför styrelsen. 

Information om klubbens verksamhet har varit tillgänglig på MKKs hemsida:  

Klubben.se/MKK.  

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

respektive Kållereds ishall vid de årliga jul- och våruppvisningarna. 

En skridskobytardag anordnades i september.  

MKK arrangerade nyinvigning av Åby ishall tillsammans med Mölndals hockey och 

Mölndals kommun.  

Träningsverksamhet 
MKK har bedrivit: 

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

märket 

• Team- och stegskola 

• 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 varit oförändrade jämfört med föregående verksamhetsår.  

• Klubben har arrangerat Team-SM under verksamhetsåret, vilket gav ett bra tillskott till 

kassan och även i övrigt var ett lyckat arrangemang.  

• Trots överskottet har klubben gått med förlust det här verksamhetsåret. Det var ett 

medvetet beslut, då styrelsen valde att använda överskottet från Team-SM till att 

sponsra eftersäsongsisen för sina åkare. MKK har under våren hyrt all is i 

Kålleredsishall för att förlänga säsongen för alla sina åkare. 



Klubben har också haft mycket extra kostnader då både Kållereds och Åby ishall 

restaurerats, och mycket nytt material har behövts köpas in. Styrelsen beslöt redan 

föregående år att tidigare års vinstmedel skulle användas till dessa kostnader. Extern is 

har också köpts till för att kompensera för utebliven istid i Kållereds ishall. 

• 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.  

• 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.  

• Föreningens bingorättigheter används av Idrottens Bingo i Mölndal, vilket ger bidrag 

åt oss.  

• Lönekostnader för tränarna och hyra för ishallarna är våra största kostnader.  

• Klubben har ändrat sitt verksamhetsår under året så att det stämmer bättre överens 

med issäsongen. Nuvarande verksamhetsår är 1 juli – 30 juni. Innevarande 

verksamhetsår förlängdes så att det omfattar 14 månader.  

• Styrelsen räknar med oförändrade träningsavgifter kommande verksamhetsår. 

 

Tävlingar och tester 
Mölndals Konståkningsklubb har under säsongen 2010/2011 arrangerat följande tävlingar i 
Åby och Kållereds ishallar samt dessutom ute på Öckerö. 
Hösten inleddes den 9-10 oktober med en deltävling i Elitserien och pga att vi enbart hade 
tillgång till en ishall i kommunen fick denna tävling arrangeras ute på Öckerö.  
Den sista helgen i januari arrangerade vi Stjärnskottet. Tävlingen genomfördes enligt regler 
för stjärntävling med yngre A-åkare samt B- och C-åkare. 
Bara ett par veckor senare, 12-13 februari, genomfördes Mölndalscupen. Många åkare var 
anmälda och vi hade två intensiva tävlingsdagar med ca 105 deltagare. Tävlingen 
genomfördes enligt reglerna för klubbtävling och vände sig i första hand till B-åkare samt 
Minior A. 
MKK arrangerade tillsammans med Svenska Konståkningsförbundet Svenska Mästerskapen i 
Teamåkning 5-6 mars. 
Alla svenska ungdoms-, junior- och seniorlag tävlade i Åby ishall, vilket innebar 13 team och 
cirka 220 deltagare. 
Många föräldrar och barn i klubben var engagerade på något sätt under dessa dagar och tack 
vare allas insatser och helhjärtade engagemang blev Team-SM en stor succé. 
Vi hade fullsatta läktare i två dagar, många sponsorer och väldigt positiva omdömen från 
funktionärer och tävlande. 
Tävlingskommittén gjorde ett fantastiskt jobb, Mölndals kommun stöttade klubben på alla sätt 
och vi hoppas vi får upprepa detta i en snar framtid. 



Den intensiva tävlingssäsongen fortsatte 18-20 mars då klubben tillsammans med Göteborgs 
Konståkningsförbund arrangerade SKF-trofén, en lagtävling mellan landets distrikt. Segrande 
lag på ”hemmaplan” blev Göteborgs distrikt. 
Säsongen avslutades lördagen den 7 maj med ett lyckat klubbmästerskap med både 
singelklasser och showklasser. För många var detta ett första tillfälle att få prova på att tävla. 
MKK har haft en showgrupp (4 åkare) som har tävlat under verksamhetsåret, åkarna kommer 
från vår äldsta skridskoskolegrupp (åldrarna 12-15 år), som i år har blivit licenseradeMKK 
har arrangerat tre testtillfällen under säsongen för klubbens team- och singelåkare, från basic 
grund till basic 4 och fri grund till fri 4. Testtillfällena hölls 21/12 2010 samt 11/ 4 och 3/5 
2011. 

Singelverksamheten 
Singelverksamheten säsongen 2010-2011 
MKK har under året haft licensierade åkare i följande klasser: 
Minior C: 13 flickor 3 pojkar 
Minior B: 4 flickor 
Minior A: 5 flickor 
Ungdom 13 C: 6 flickor 
Ungdom 13 A: 6 flickor 
Ungdom 15 C: 5 flickor, 1 pojke 
Ungdom 15 B: 5 flickor 
Ungdom 15 A: 4 flickor, 1 pojke 
Junior B: 2 damer 
Junior A: 2 damer , 1 herre 
  
MKKs singelåkare har utvecklats otroligt mycket det senaste verksamhetsåret och vi har nu 
många åkare som har klarat de högre testerna.  
MKK har haft åkare som deltagit på Stjärntävlingar, Klubbtävlingar och A-tävlingar. 
Fem åkare var utöver detta med i årets Elitserie, varav två åkare kom med till finalen i april 
månad. Där placerade sig MKK på fjärde plats i klassen juniorer herrar och klassen ungdom 
pojkar. 
Fyra åkare från MKK tog sig till årets SM i december månad.  
MKK åkte till Skate Copenhagen i slutat av mars med 6 åkare, bästa resultat var en guld- och 
en bronsmedalj.  
Tre åkare har deltagit i Ungdomslyftet som Svenska Konståkningsförbundet anordnar. De har 
haft 2 läger under säsongen, ett i Halmstad i november och ett i Tyringe under maj månad. 
Undersäsongen har singelåkare, föräldrar och tränare haft mentalträning med en coach från 
SISU. Under träffarna har de utgått ifrån den egna vilja, hur man förhåller sig till framgång 
och motgång och hur man förbereder sig inför olika situationer. Den mentala träningen var 
mycket uppskattad av alla deltagare. 
 

Teamverksamhet 
Det har varit ett mycket framgångsrikt år för MKK:s team. Limelight, Twilight och Delight 
började säsongen med läger i Åby v.32. Här tränar lagen dels själva och dels över gränserna.  
Helgen under vecka 35 åkte Limelight och Twilight på träningsläger  i Nittorp. 
Under året har alla åkare som blir överåriga i Limelight tränat med Spirit 1 ggr/vecka. 
Spirit stod inför ett generationsskifte inför säsongen, vilket innebar hela 16 nya åkare i laget! 
Men laget lyckades verkligen åka ihop sig och överträffade alla förväntningar. På 



"hemmaplan" blev det silver på Havstrofen på Tjörn och på Vätterncupen i Jönköping, liksom 
på SM i Mölndal. På Kungälvspokalen blev det guld. 
Utomlands inledde Spirit med en sjundeplats på Mozart cup i Österrike, följt av en femteplats 
på Spring Cup i Milano. Spirit fick också för fjärde året i rad representera Sverige på junior-
VM. Det avgjordes i Neuchatel i Schweiz och Spirit slutade nia. Värt att notera är också att 
Spirit slagit nytt årsbästa på samtliga tävlingar de varit med på i år! 
I korta var temat dockor (musik av Detektivbyrån) och i långa var temat tid. 
Limelight har haft en intensiv säsong som bland annat innehöll ett SM-silver och brons-
medalj i internationella tävlingen Cup of Berlin. Laget har under säsongen bestått av 23 åkare 
och programmet har åkts till filmmusiken från Alice. 
Tävlingar: Havstrofén: 4:a, Cup of Berlin: Brons, Team SM: Silver, Kungälvspokalen: Guld 
Twilight har tävlat tre gånger under säsongen med mycket goda resultat. Laget har bestått av 
24 åkare och programmet har åkts till filmmusiken från Bring it on 
Tävlingar: Havstrofén: Guld, Kungälvspokalen: Guld, Showtävlingen/Team: Guld  
Delight är klubbens tränings- och uppvisningslag. De har i år bestått av 17 åkare och åkt sitt 
program till musik från Pirates of the Caribbean. Förutom klubbens egna uppvisningar har 
Delight deltagit bland annat på Spirits egen uppvisning, i pausen på hockeymatcher samt på 
klubbens egna arrangemang, samt anordnat en Teamträff i Kållereds ishall med två andra 
klubbars steg- och teamgrupper. 
Limelight, Twilight och Delight hade en helg under maj månad ett träningsläger tillsammans 
i Kållereds ishall. Även här jobbade lagen med att träna över gränserna för att maximalt ta 
vara på istid och varandras olika kunskaper. 

Skridskoskolan 
Under året har det funnits 95 åkare i nybörjarverksamheten i åldrarna 3-14 år, de har haft is 1-
2 timmar i veckan. Fortsättningsgrupperna har bestått av 84 st åkare i åldrarna 5-18 år, de har 
haft 1-4 istimmar i veckan. Det har varit ungefär 20 st tränare verksamma i skridskoskolan, 
samtliga kommer från klubbens team- och singelverksamhet. Under året startade en ny 
pojkgrupp där pojkar från skridskoskole- och tävlingsverksamheten fick möjlighet att träna 
tillsammans en dag i veckan med klubbens duktigaste manliga singelåkare som tränare. När 
ordinarie säsong var slut fick samtliga åkare i skridskoskolan möjlighet att delta i 
eftersäsongen i Kållereds ishall.  
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