STAVANGER KUNSTLØPKLUBB
SESONGEN 2017-2018

ÅRSRAPPORT
ISTRENING

Stavanger Pearls sesongen 2017
Vi fikk en fin start på sesongen med Camp i Stavanger ishall i uke 33. Så kom vi gradvis på is
i Sørmarka arena i September. Planen for sesongene fremover er at i år hvor det er ONS så
islegges Sørmarka arena til skolestart, år uten ONS islegges Stavanger ishall til skolestart.
Vårsemesteret har vi fått forlenget med en måned Stavanger ishall og vi har istid ut april. Vi
er veldig fornøyd med at dette skal bli gjeldende for sesongene som kommer.
Gjennomsnittlig har vi hatt 25 timer istrening hver uke. I all hovedsak har denne foregått i
Sørmarka Arena med 18 timer, supplert med variabelt antall timer i Stavanger
ishall/Siddishallen. Hver fredag har vi hatt morgentrening for gruppe 1a og b i Stavanger
ishall. Vi har hatt besøk av gjestetrener og koreograf Tomas Kika og ser på mulighetene til å
ha besøk av ulike trenere gjennom sesongen for inspirasjon og sportslig utvikling.
Sportslig utvalg har fordelt trenerressurser og tider i samråd med trenere Sara Perl og
Danguole Pilkauskaita.
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BARMARKSTRENING/DANS
Denne sesongen har barmarkstreningen blitt avholdt i Sørmarka Arena og Stavanger Ishall.

Det har også denne sesongen vært utfordrende å
få gjennomført barmarkstrening pga manglende
barmarkslokaler. For neste sesong er det søkt om
treningstid i nærheten av Stavanger ishall.
Vårsesongen vil det bli gjennomført
barmarksopplegg i slutten av mai og frem til
utøverne begynner å reise på treningsleirer.
Opplegget for 1a og b blir med Vasilij mens
Danguole/Sara vil gjennomføre for gruppe 2 og 3
ANTALL MEDLEMMER

SKK hadde ved rapporteringsdato for sist sesongen altså 2016 totalt 248 medlemmer og 54
lisenser. Sesongen 2017 hadde vi 251 medlemmer og 207 lisenser. I inneværende sesong har
vi 330 medlemmer og 214 betalte lisenser.
AKTIVE LØPERE

SKK har ved avslutningen av denne sesongen 74 aktive løpere mot 64 sist sesong og
rekrutteringen fra skøyteskolen er bra.
SKØYTESKOLEN
Det har vært over 80 barn påmeldt både
høst og vårsemester. Det er ekstra kjekt å
se at organiseringen av skøyteskolen er
blitt bedre. Sara, Danguole, Una, Anna
Emilie, Idunn, Andrea, Marie, Lena,
Marianne, Jenni og Suzanne var trenere.
Kristin Larsen og Bergitte Andersen har
vært ansvarlige for skøyteskolen fra
styret.

UNGDOM-VOKSEN
Vi har hatt ca 30 betalende fra 10 år - 55 år. Trenere har primært vært Una, Marie, Andrea og
Idunn. Gruppen har trent en økt i uka inneværende sesong, og treningen er flyttet til Sørmarka
arena. Vi har forsterket trenerteamet og tilbudet fungerer mye bedre. Ønsket er å kunne utvide
med en treningsøkt til.
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DOMMERUTDANNING
Denne sesongen har vi hatt to tidligere løpere i klubben som har tatt utdanning som dommer
og teknisk. Anna Emilie har nå bestått eksamen for dommer nivå 1 på NSF sin dommerstige.
Dette medfører at hun er godkjent til å dømme stevner der Cubs u/o 12, Springs u/o 13, Veteran
og Oppvisningsklassen deltar. Una holder på å utdanne seg som teknisk spesialist.

SYNCHROTEAMET – STAVANGER PEARLS
Stavanger Pearls deltok denne sesongen i 2 internasjonale konkurranser. Første konkurranse
var Mozart Cup hvor de satte ny pers med 35,71 poeng. Bare 2 uker senere dro de nok en
gang til Dumfries i Skottland. Pearls gikk sitt aller beste løp så langt, men de fikk langt fra
den uttellingen poengmessig som vi forventet. Nasjonale regler må ta noe av skylden. Teamet
er fremdeles fulltallig, men vi må dessverre regne med noe frafall neste sesong da flere av
utøverne er ferdig på videregående. Det jobbes for 2 internasjonale konkurranser til neste år
også, men helst med litt mer spredning enn i år. Stavanger Pearls var åpningsinnslag under
NM på hjemmebane og fikk veldig gode tilbakemeldinger både fra tilreisende klubber og
NSF.

I mai drar 4 av klubbens løpere til
ISU Synchroseminar i Finland
sammen med trener Sara Pearl for å
utvikle både trener og løpere sammen
med de beste internasjonalt innen
idretten.

Stavanger Pearls Synchro Team
2018 med NRK på Limavatne
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SPORTSLIGE RESULTATER
Klubben sine løpere har gjort flere gode konkurranser denne sesongen. Vi har hevdet oss
godt i nasjonale stevner i flere klasser. Flere av
løperne til SKK har i disse konkurransene
plassert seg helt i toppen av resultatlistene og satt
nye personlige rekorder. Se trenerrapport for
detaljert informasjon
Vi hadde dessverre bare 2 løpere som klarte
kvalifiseringskravet til LM/NM på hjemmebane,
Mia Caroline og Ida Marie.
Vi har hatt flere løpere skadet gjennom mer eller mindre hele sesongen.
Veldig gledelig var det at Mia Caroline tok 3. plassen i Debs A. Vi vil også nevne 1. plass i
Norgescup for Marie i senior og 3. plass for Mia Caroline i Debs A.

Vestlandsmesterskapet - det har vært en formidabel
framgang siden 2017. Vi er veldig fornøyd med hele 5
Vestlandsmestre: Marie i Senior, Amalie i Junior, Therese
i Novice, Mia Caroline i Debs A og Erika i Cubs under 12
år. Det var også mange nye personlige rekorder i
Vestlandsmesterskapet.
ARRANGEMENTER OG STEVNER I KLUBBENS
REGI
SKK arrangerte Norges Cup høsten 2017 i Siddishallen.
Dette var også en gjennomgang før vi januar var teknisk
arrangør av NM/LM i kunstløp. Vi er stolte av
gjennomføring og ikke minst streaming av konkurransen.
Gledelig er det at vi klarer å gå med overskudd på
arrangementet.
I november var vi arrangør av konkurranse for de yngste løperne i Norge, noe som er veldig
motiverende for de yngre løperne i klubben.
Juleshow i Siddishallen i desember var en stor suksess med The
Wizard of Oz. Dette års juleshow blir sannsynligvis søndag 16.
desember. Vi kan også nevne at SKK kommer til å være aktiv i
feiring av Siddishallen sitt 50 årsjubileum 12-14. oktober 2018.
vi håper også på en markering av at Stavanger kunstløpklubb er
50 år nå i 2018.
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17. MAI 2017
Tradisjonens tro stilte både løpere og vokse opp og representerte SKK i folketoget. Løpere fra
alle nivåer var representert i toget. Løpere, trenere, foreldre og styremedlemmer gjorde en
glimrende innsats gjennom hele folketoget.
DUGNADER
SKK har denne sesongen vært tilsynsvakt på Madlavoll skole, 4 dager i uka. I tillegg har vi
vært med på Jul i Kongeparken og andre arrangementer. Lotteriet er også en inntektskilde.
Dessverre opplever vi veldig ofte at mange foreldre ikke bidrar til dugnadsarbeidet noe som
gjør at belastningen rundt dugnad faller på de som er villige til å bidra.
SPONSORER
Skøytebutikken og SF kino er vår hovedsponsorer i sesongen 17/18.
ØKONOMI
Det vises til fremlagt regnskap for detaljer vedrørende økonomien.
SPORTSLIG UTVALG
Sportslig utvalg ble etablert på årsmøtet i mai 2013. Leder for utvalget har sesongen
2017/2018 vært Kristin Larsen og utvalget består forøvrig av Siri Hagen, Marianne Haas,
Kristine Os samt trenerne våre, Sara og Danguole. Nytt av året er at vi også har fått inn
representant for utøverne. Marie Haas ble valgt av klubbens løpere til å representere de i SU.
TOPPIDRETT - ST SVITHUN
Klubben har fortsatt samarbeidet med Svithun Videregående Skole slik at skolen skal kunne
tilby et opplegg innen “toppidrettsfag” i kunstløp. Vi har for tiden 5 løpere som følger dette
opplegget på Svithun.
STYRETS SAMMENSETNING
SKK har avholdt 9 styremøter sesongen 2017/18
Styret sammensetning har vært:
Leder – Siri Hagen.
Nestleder – Kristine Os
Kasserer – Mariann Bjørkli
Sekretær - Trine Lambrechts
Styremedlem – Jessica Facturan
Styremedlem- Marianne Haas
Styremedlem - Bergitte Andersen
Styremedlem – Kristin Larsen
Styremedlem - Brian Jensen (Økonomiansvarlig)
Leder har vært representert på brukerstyret i
Sørmarka Arena, Isalliansen og i Rogaland
Skøytekrets.
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TRENERE 2017/2018
Sara Perl (heltid)
Danguole Pilkauskaite
(heltid)
Vasilij Panfilov
Una Østberg
Idunn Steinkopf
Andrea Hagen-Øye
Marie Haas
Marianne Dretvik
Lena Haas
Anna Emilie Hagen
Suzanne Connely
REVISOR
Roger Bjørkli og Kristin
Larsen
WEB-ANSVARLIG
Harald Hagen
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