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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 
 

Mölndals konståkningsklubb 2015/2016 

Föreningsverksamhet 

 

Det aktuella verksamhetsåret avser perioden 2015-07-01- 2016-06-30. 

MKK hade under året 416 (453/2015, 423/2014, 404/2013, 424/2012) aktiva medlemmar. 

Styrelsens arbete kan sammanfattas: 

 Styrelsen har under året haft 12 stycken protokollförda styrelsemöten.  

 Styrelsen har bestått av 7 ordinarie ledamöter och 2 suppleanter (vid verksamhetsårets 

ingång hade styrelsen 8 ordinarie ledamöter, men en ledamot slutade på egen 

begäran).  

 Klubben har under säsongen haft tillgång till 43.5 timmar/vecka istid i kommunen.  

 Styrelsen har under säsongen delat upp förekommande 

arbetsuppgifter/ansvarsområden som fördelats mellan styrelseledamöterna samt utförts 

av personer utanför styrelsen. 

 Representanter för styrelsen har deltagit i isförhandling med Mölndals Stad 

(kommunen). Styrelserepresentanter (främst ordförande, men också andra ledamöter) 

deltagit i ett flertal möten med samordningsansvarig på kommunen tillsammans med 

övriga isföreningar och även andra nyttjare av Åby Idrottsområde. 

 MKK har också representerats på möten anordnade av GKK (Göteborgs 

KonståkningsFörbund) 

Information om klubbens verksamhet har varit tillgänglig på MKKs hemsida:  

www.laget.se/mkk  

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

respektive Kållereds ishall vid de årliga jul- och vår-uppvisningarna. 

En skridskobytardag anordnades i september. 

MKK visade upp sin verksamhet med ett tält och åkare på Åby-dagen, 6/9 2015. 

Totalt har fyra stycken tävlingar arrangerats: 

 Åbytrofén (Elitserien), 3-4 oktober, 63 tävlande. 

 Mölndalscupen (klubbtävling A och B-klasser), 21-22 november, cirka 135 tävlande)  

 Stjärnskottet, (stjärntävling), 27-28 januari, 116 tävlande. 

 SKF-trofén arrangerades av GKF med MKK som medarrangör i Åby Ishall, 1-3 april. 

 Klubbmästerskap arrangerades 22 maj 2016 

Under fyra veckors tid (juni/juli 2015) anordnades sommarläger i Falkenberg med mellan 70-

100 åkare per vecka, totalt cirka 282 åkare eller 395 åkarveckor. 
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Träningsverksamhet  
MKK har bedrivit: 

 Nybörjarverksamhet för skolbarn och yngre barn med skridskoskola upp till tredje 

märket 

 Synkro- och stegskola 

 Synkro-  för nybörjare, ungdom, juniorer och mix. 

 Singelträning för nybörjare, ungdom och juniorer i träningsgrupper med olika 

kunskapsnivåer 

 Sommarläger i Falkenberg under perioden 12/6-11/7 2015 (4 lägerveckor) resultatförs 

2015/2016. 

 Sommarläger i Falkenberg under perioden 10/6-9/7 2016 (4 lägerveckor) resultatförs 

2016/2017. 

Utöver isträning har golvträning och gymnastik genomförts för såväl synkro- som 

singelåkare. 

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

 Styrelsen fattade under våren 2015 beslut om att höja tränarlönerna med 12% för 

verksamhetsåret 2015-2016. Övriga löner (individuella) har varit oförändrade. 

 Träningsavgifterna revideras under året. Höjningen baserades på en beräkning som utgick 

från de faktiska kostnaderna för hyra av ishall samt tränarnas löner. 

 Klubben har arrangerat tre tävlingar under verksamhetsåret, varav A-tävlingen och 

stjärntävlingen noterar ett positivt resultat. Elitserietävlingen uppvisar ett nollresultat. För 

SKF-trofén var GKF formell arrangör och det innebar ett nollresultat för MKK: 
 Klubben har ändå valt att subventionera eftersäsongen så mycket som möjligt.   
 Styrelsen har strävat efter ett svagt positivt resultat för året. 
 Klubben har arrangerat lotterier och försäljning av förtäring mm vid de olika 

uppvisningarna och tävlingarna.  

 MKK har hyrt ut skridskor till nybörjare i klubben. MKK förfogar över cirka 100 par 

skridskor. 

 Kommunen subventionerar klubbens verksamhet genom ekonomiskt understöd och 

subventionerade ishallkostnader under större delen av säsongen. 

 Statliga bidrag ges för idrottsverksamhet för pojkar och flickor mellan 7 och 20 år.  

 Föreningens bingorättigheter säljs till Idrottens Bingo i Mölndal, vilket ger bidrag till 

MKK. Styrelsen har fattat beslut om att fortsättningsvis sälja rättigheterna till Idrottens 

Bingo i Göteborg i hopp om ökad omsättning. 

Tävlingar och tester  
Hösten inleddes med att MKK arrangerade Elitserietävlingen Åbytrofén, 3-4 oktober, i Åby 

Ishall. Tävlingen hade 63 deltagare på högsta svenska nivå. 

 

Klubbtävlingen Mölndalscupen, 21-22 november, i Åby ishall. Denna tävling är öppen för A-

åkare och under helgen hade vi ett 110-tal tävlande på plats. 

 

Stjärnskottet (stjärntävling) anordnades, 27-28 januari, med 116 tävlande. 
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SKF-trofén arrangerades av GKF med MKK som medarrangör i Åby Ishall, 1-3 april. 

Arrangemanget var mycket lyckat och MKK fick mycket beröm för upplägget i Åby Ishall 

vilket är positivt vad gäller tilldelning av framtida större arrangemang 

 

Tävlingsgruppen har tack vare mångårig erfarenhet kunnat arrangera tävlingar med gott 

resultat – en ständig kontroll att klubben har erforderlig kompetens i fråga om 

tävlingsutbildning är nödvändig. Rekrytering till gruppen är en ständig process där nya möter 

mer erfarna tävlingsledare. Under året har samtliga tävlingar arrangerats i Åby ishall vilket 

har varit positivt för de tävlande, åskådare samt arrangörer. Många föräldrar och barn i 

klubben har varit engagerade på något sätt under dessa tävlingar och tack vare allas insatser 

och helhjärtade engagemang blir tävlingsdagarna med beröm godkända.  

 

Säsongen avslutades lördagen den 22 maj med ett lyckat klubbmästerskap med både 

singelklasser (slinga) samt showklasser. För många var detta ett första tillfälle att få prova på 

att tävla. 

 

Vid prisutdelningen uppmärksammades även Louise Lundén som i år tilldelades klubbens 

vandringspris.  

 

MKK har arrangerat ett flertal testtillfällen under säsongen för klubbens team och singel åkare 

från ”basic grund” till ”basic 4” och ”fri grund” till ”fri 4”.  

Singelverksamheten 
MKK har haft åkare som deltagit på Stjärn-, Klubb(B)-, A- och Elitserietävlingar. 

MKK har under året haft licensierade åkare i följande klasser: 

 

Klass Flickor/Damer Pojkar/Herrar 

Minior C 23 3 

Minior B 2 - 

Minior A - - 

Ungdom 13C 8 - 

Ungdom 13B 7 2 

Ungdom 13A - - 

Ungdom 15C 2 - 

Ungdom 15B 1 1 

Ungdom 15A 7 - 

Junior B 1 - 

Junior A 5 - 

Senior A - - 

 

MKKs singelåkare har utvecklats mycket på det individuella planet även i år. Vi ser dock en 

vikande trend vad gäller antalet licensierade åkare. Antalet Minior A minskade (från 2 till 0) 

på grund av ändrade testkrav. 

Detta verksamhetsår är det 12 åkare (16 åkare 2014/15, 18 åkare 2013/14, 24 åkare 2012/13, 

17 åkare 2011/12) som har tester för att tävla i A klassen. Notera att en del av minskningen 

beror på ändringen i testkrav. 
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Teamverksamhet 
MKK har en omfattande synkroverksamhet där cirka 70 åkare i fem olika team varit aktiva 

under året. 

 

Team Spirit (junior) 

Team Spirit bestod under året av 20 tjejer mellan 15-19 år. Många av åkarna gjorde sin andra 

eller tredje säsong i laget och det tillkom även några nya från våra ungdomslag.  

Spirit gjorde under säsongen sin hittills absolut bästa säsong någonsin. Laget försvarade sin 

position som Team Sweden 1. Genom att vinna Elitkval 1 (Nacka Synkrotrofé) och Elitkval 2 

(Knallepokalen i Borås). På JWCC i Zagreb blev en niondeplats totalt i stenhård konkurrens 

med Canada, USA, Ryssland och Finland. Det blev brons på Leon Lurje Trophy i Göteborg 

och en andraplats på Spring Cup i Milano,.  

För första gången i Team Spirits 28-åriga historia vann laget Svenska Mästerskapen (SM).  

Programmens tema var  i kortprogrammet ”Graffiti” och ”Queens of Darkness” i friåkningen.  

Tränare var Malin Heidenfors, Karin Ahlgren och Cathrine Wiberg. Lagledare var Susan 

Johansson, Rakel Subiabre och Eva Thöresson. 

 

Limelight (ungdom)  

Limelight började säsongen med läger i Åby vecka 32. Laget har bestått av 19 tjejer mellan 

10-15 år. Temat för säsongen tävlingsprogram var spelet ”Angry Birds” där laget åkte till 

olika banor i spelet med olika uttryck och musikstilar. Laget fick hjälp att sy upp 

tävlingsklänningar med stor inspiration av temat. Limelight deltog i samtliga synkrotävlingar i 

Sverige under säsongen samt i Leon Lurje Trophy och på Synkro SM där laget tog en 

bronsplats. Dessutom visade de upp sitt program på jul- och våruppvisningen samt på Spirits 

uppvisning.  

Laget har tränats av Matilda Berntsson, Sanda Lövgren och Kristina Dahlqvist.  

 

Twilight (debutant)  

Twilight har visat upp sitt program på MKKs jul- och våruppvisning samt Spirits uppvisning. 

De har under året haft 18 åkare i lager och har tävlat på 3 tävlingar under säsongen, i Borås, 

Göteborg och på Tjörn. Laget har tränats av Vilma Nord och Sigrid Lindén.  

 

Delight och Guldskridskor 

Delight har inte funnits som lag under förra året. MKK har haft en grupp med guldskridskor 

som haft som mål att träna steg och grunderna i synkro. De har delvis tränat själva och tränat 

ihop med Twilight. Gruppen har tränats av Felicia Månmyr. 

 

Relight (mix) 

Laget har haft ett tävlande lag sedan 2012. Under vårterminen 2016 hade laget 16 åkare 

mellan åldrarna 15 och 24. Laget startade för överåriga som inte är redo att elitsatsa, och 

fokus är träning och sammanhållning inför tävlingar. Relight har tävlat i Kungälvspokalen, 

Sjöslaget (Tjörn), Nacka Synkrotrofé och Knalletrofén.  

Teamet åker också uppvisning på MKKs årliga jul- och våruppvisning samt Svenska 

Mästerskapen i Synkro.  

 

Laget har tränat söndagar under säsongen men även haft torsdagar som Golvträningsdag. 

Åkarna har haft stort inflytande på sin träning och varit delaktiga i planering och även varit 

med och gjort sitt program.       

 



5(5) 

 

Skridskoskolan 
Under året har det funnits cirka 145 åkare i nybörjarverksamheten i åldrarna 3-12 år, de har 

haft is 1-2 timmar i veckan. Fortsättningsgrupperna har bestått av cirka 100 st åkare i åldrarna 

4-15 år, de har haft 1-4 istimmar i veckan. Det har varit ungefär 20 st tränare verksamma i 

skridskoskolan, samtliga kommer från klubben synkro- och singelverksamhet. När ordinarie 

säsong var slut fick samtliga åkare i skridskoskolan möjlighet att delta i eftersäsongen i Åby 

ishall.  

Sommarläger i Falkenberg  
MKK arrangerade för fjärde året ett sommarläger under fyra veckor i Falkenberg. Under 

oktober bjöd vi in tränare och vid årsskiftet kunde vi öppna en hemsida med inbjudan till 

lägret. Vi fick stor respons och vid anmälningstidens slut hade vi 395 åkarveckor bokade för 

ca 282 åkare från ca 23 olika klubbar. Läget ordnade en väntelista då fler åkare önskade åka 

på lägret än vad vi hade plats för. Den fjärde veckan var det flera grupper som inriktade sig  

på synkroåkning.  Lägret genomfördes helt enligt plan med mycket nöjda åkare, tränare och 

lägerledning. 

Då lägret till största delen genomförts efter räkenskapsårets utgång kommer den ekonomiska 

redovisningen i sin helhet redovisas kommande räkenskapsår. 

Kurser och utbildningar 
Under verksamhetsåret har ett flertal olika åkare, tränare, styrelseledamöter eller föräldrar 

deltagit i diverse olika seminarier och utbildningar.  

 

 

 

 

 

 

 

    Magnus Evertsson (ordf.), 2016-09-29 

 


