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I år var oppstart av sesongen i Sørmarka arena. Vi startet opp med camp i uke 33, så  kom vi 
gradvis på is i Stavanger ishall og Siddishallen i September. Planen er fremdeles at de årene 
hvor det er ONS så islegges Sørmarka arena til skolestart, år uten ONS islegges Stavanger 
ishall til skolestart. 
 
Vårsemesteret ble kort i Sørmarka arena med 
siste dag 17. mars. I Siddishallen ligger isen til 
1 . april og i Stavanger ishall til 12. april. Vi er 
avhengig av en lengre isperiode og har inngått 
avtale med Sørmarka arena om islegging av 
curlingområdet fra 29.april - 26. mai 
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 Elite og gruppe 1 i 
Stavanger ishall. I vinterferien var det camp i Siddishallen og vi hadde besøk av Surya Bonaly 
og Peter Biver, konklusjon er en veldig vellykket leir, og de vil gjerne komme tilbake neste 
vinterferie.  
 
Sportslig utvalg har fordelt trenerressurser og tider i samråd med trenere Sara Perl og 
Danguole Pilkauskaita.  
 

BARMARKSTRENING/DANS 
Denne sesongen har barmarkstreningen blitt avholdt i Sørmarka Arena og Stavanger Ishall.  

Barmarkstrening er utfordrende pga manglende barmarkslokaler. Det jobbes med å få til en 
avtale med Stavanger idrettsklinikk for å bedre barmarksopplegget og for å jobbe 
skadeforebyggendet i klubben.  

Vårsesongen vil det bli gjennomført 
barmarksopplegg i slutten av mai og frem til 
utøverne begynner å reise på treningsleirer. 
Opplegget kommer vi tilbake til. Som ekstra 
ressurs denne sesongen har vi leid inn Vanessa 
Livingston-Andreassen for å ha ballett med 
gruppe Elite og gruppe 1.  
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I 2018 sesongen hadde vi 330 medlemmer og 214 betalte lisenser. I inneværende sesong 
har vi 479 medlemmer og 314 betalte lisenser, så en formidabel økning 

 

AKTIVE LØPERE 
SKK  har ved avslutningen av forrige sesong 74 aktive løpere mot 64 løpere sesongen før. 
Denne sesongen har vi 94 aktive løpere.  Rekrutteringen fra skøyteskolen er bra. 

SKØYTESKOLEN 

Det har vært over 80 barn påmeldt både høst og 
vårsemester. Sara SG, Una, Idunn, Andrea, Marie, 
Marianne,og Suzanne var trenere. Kristin Larsen og 
Bergitte Andersen har vært ansvarlige for skøyteskolen 
fra styret. 
 
 
 

UNGDOM-VOKSEN 
Vi har hatt ca 30 betalende begge semestrene fra 12 år - ca 55 år. Trenere har primært vært 
Una, Suzanne, Sara S Grøvan, og Idunn. Gruppen har trent en økt i uka inneværende sesong i 
Sørmarka arena.. De hadde også et fint nummer i juleshowet. Ønsket er å kunne utvide med 
en treningsøkt til, men det er flere grupper som også har behov for mer is. Vi gjør ny 
evaluering til høsten når istiden er klar. 
 
TRENERUTDANNING 
Denne sesongen har vi hatt 3 tidligere løpere (Andrea Hagen-Øye, Idunn Steinkopf og 
Marianne Dretvik) i klubben som har tatt trener 1 utdanning. De har bestått eksamen og er 
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dermed godkjent trener 1. Det samme er Sara SG som nå er løper på synkonteamet og del av 
trenerteamet, hun har tatt sin trenerutdannelse gjennom sin tidligere klubb OSK. Klubben 
vokser og vi har behov for trenere i tillegg til Sara og Danguole hver uke, mange timer til 
uken så denne kunnskapen som våre Trener 1 sitter på er utrolig viktig for klubben. 
 

SYNCHROTEAMET – STAVANGER PEARLS 
Stavanger Pearls deltar denne sesongen i 2 internasjonale konkurranser. Første konkurranse 
var Steel City Trophy i Sheffield, hvor de tok sin første internasjonale medalje - SØLV. Dette 
er første medalje et team fra Norge tar internasjonalt.  5.-7. april drar de til Le Havre og deltar 
i den internasjonale Mixed age Trophy. Her kan hvert land stille med sine 4 beste team, så her 
er det hard konkurranse. I tillegg gikk Pearls oppvisning under Oilerskamp i februar. Dette 
håper vi å få til neste sesong også. Det jobbes for 2 internasjonale konkurranser til neste år 

også,  
I mai drar 4 av klubbens løpere (Iona, Erle, Elina og Tonja) til ISU Synchroseminar i Finland 
sammen med trener Idunn og Sara SG for å utvikle både trener og løpere sammen med de 
beste internasjonalt innen idretten. 
 
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. 
I NM og LM hadde vi 4 kvalifiserte løpere: Marie Haas i Senior, Mia Risa i Novice, Christina 
Jensen i Debs, og Elina Potolkova i Basic. Marie tok klubbens første NM medalje siden 
1985., Mia og Christina gikk helt til topp og tok begge gull i LM. Elina fikk en fin 8.plass. 
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I den  Norgescup finalen som er arrangert hadde vi hele 9 løpere kvalifisert: Marie Haas, 
Maria Bjørkli, Amalie Finnestad, Liv Nora Larsen, Mia Risa, Michelle Bru, Sanna Hagen 
Slettebø, Therese Jensen og Christina Jensen.  
 

 
Marie måtte dessverre trekke seg pga skade og Liv Nora pga sykdom. I Novice A tok Mia 
Risa gull, i Novice bronse til Michelle Bru og i Debs A gull til Christina Jensen.  
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Mia Risa Gomez  har hatt en fantastisk sesong med flere sterke internasjonale resultater. Hun 
er tatt ut til Rekrutt 2026 som er NSF sitt satsningslag frem mot OL 2026, hun er også tatt ut 
til ISU sitt development prosjekt.  Mer om sportslige resultater i trenerrapporten. 
 
ARRANGEMENTER OG STEVNER I KLUBBENS REGI 
SKK arrangerte  Norges Cup november 2018 i Siddishallen. 
Juleshow i Siddishallen i desember var en stor suksess med Musicals on ice, aldri før har vi 
solgt så mange billetter til et juleshow.  Dette års juleshow blir sannsynligvis søndag 15. 
desember. Vi avholder Norgescup 28-29. september. I sesongen som kommer ønsker NSF å 
prøve ut et nytt opplegg for oppvisningsklassen, det skal settes av tid til lokale oppvisninger, 
vi har foreløpig januar som utgangspunkt for våre oppvisningsløpere. Nordics 2020 fra 6.-9. 
februar hvor SKK er teknisk arrangør. Arena for Nordics blir DNB arena og vi ser frem til et 
flott arrangement som involverer hele klubben.  
 
17. MAI 2018 
Tradisjonens tro stilte både løpere og vokse opp og representerte SKK  50 år 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 Odeon kino  er vår hovedsponsorer i sesongen  18/19.  

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 
2018/2019 vært Eirik Risa og utvalget består forøvrig av Siri Hagen, Kristin Larsen samt 
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trenerne våre, Sara og Danguole. Som representant for utøverne sitter Marie Haas som er 
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 3 løpere som følger dette 
opplegget på Svithun.  

STYRETS SAMMENSETNING 
SKK har avholdt 6 styremøter sesongen 2018/19 
Styret sammensetning har vært: 
Leder – Siri Hagen.  
Nestleder – Kristine Os 
Kasserer – Mariann Bjørkli 
Sekretær - Trine Lambrechts 
Styremedlem - Eirik Risa 
Styremedlem – Jessica Facturan 
Styremedlem - Bergitte Andersen 

Styremedlem – Kristin Larsen  
Styremedlem - Brian Jensen 
(Økonomiansvarlig) 

Leder har vært representert på brukerstyret i 
Sørmarka Arena, Isalliansen og i Rogaland 
Skøytekrets.  
 
TRENERE 2018/2019 

Sara Perl (heltid) 
Danguole Pilkauskaite (heltid) 
Vasilij Panfilov 
Marianne Dretvik 
Una Østberg 
Idunn Steinkopf 
Andrea Hagen-Øye 
Sara Størksen Grøvan 
Marie Haas 
Suzanne Connely 
 
REVISOR 

Roger Bjørkli og Kristin Larsen 
 

WEB-ANSVARLIG 
Harald Hagen 
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