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ISTRENING 

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 veldig kort pga Covid19. 
Gjennomsnittlig har vi hatt 25 timer istrening 
hver uke. Hovedarena for oss er fremdeles har 
Sørmarka Arena med 15-16 timer, selv om det 
minker hvert år på antall timer, supplert med 
variabelt antall timer i Stavanger 
ishall/Siddishallen klarer vi å holde 
timeantallet. 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 vi håper at vi snart kan samarbeide med Surya og Peter igjen. 
 
Sportslig utvalg har fordelt trenerressurser og tider i samråd med trenere Sara Perl og 
Danguole Pilkauskaita.  
 

BARMARKSTRENING/DANS 
Vi har inngått avtale med Stavanger idrettsklinikk om barmarkstrening for Elite og gruppe 1. 
Vi har en vei å gå for å få på plass barmarkstrening for gruppe 2 og 3, hovedutfordringen er 
lokaler og tilgjengelig trener.  

Høsten 19 inngikk vi avtale med ballettpedagog Marte fra kulturskolen, treningen foregikk på 
Hundvåg. Dessverre ble også denne avsluttet brått pga Covid 19. 

 

Vårsesongen ble som alle vet gjennomført på Zoom og etter hvert også utendørs. Det har vært 
trening for Elite og gruppe 1, 6 dager i uken. Gruppe 2 har trent mer og mer utover når det ble 
lov å være flere tilstede på trening. 
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I 2018 hadde vi 214 betalte lisenser. Sist  sesong  314 betalte lisenser. Inneværende 
sesong 354 betalte lisenser. 

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 færre barn på skøyteskolen denne 
sesongen. Her må vi jobbe mer målrettet fremover. 
Mild vinter er ikke en fordel for oss, ei heller sen 
oppstart av skøyteskolen. Sara SG, 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 25  betalende begge semestrene fra 12 år - ca 55 år. Trenere har primært vært U 
Suzanne, Sara S Grøvan, Liv Nora, Therese og Sanna. Vi har denne sesongen kunnet tilby to 
istreninger. De hadde også et fint nummer i juleshowet. Hva det blir til høsten er usikkert. 
 
TRENERUTDANNING 
Det er planlagt Trener 1 i høst, vi vil gjerne ha flere gjennom trenerkurs. De er en viktig 
ressurs for klubben. 
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SYNCHROTEAMET – STAVANGER PEARLS 
HISTORISK år for oss. 
Første konkurranse for synkronskøyting på Norsk jord. Vi klarte å stille med 2 lag i Bergen da 
første konkurranse ble avholdt.  
Landsmesterskapet i Asker var et høydepunkt for Pearls. Videre Steel City Trophy i 
begynnelsen av mars, med ny personlig utenlandsrekord på 7 poeng og en fantastisk 5. plass. 
 

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 6 kvalifiserte 
løpere: Marie Haas Senior, Mia Risa 
Gomez i Junior A, Christina Jensen 
og Sanna Hagen Slettebø i Novice 
A, Erika Jensen i Debs A og Elina 
Potolkova i Basic. I tillegg stilte vi 
med Stavanger Pearls og var 
definitivt den klubben med flest 
utøvere. 
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Norgescup finalen ble dessverre avlyst pga Covid19. Så siste konkurranse for klubben ble 
Regionsmesterskapet med mange flotte plasseringer og palleplasser til SKK. Neste sesong er 
SKK arrangør av Regionsmesterskapet. 
 
 
ARRANGEMENTER OG STEVNER I KLUBBENS REGI 
SKK arrangerte  Norges Cup høsten 2019 i Siddishallen. 
Juleshow i Siddishallen i desember var en stor suksess med Nøtteknekkeren, aldri før har vi 
solgt så mange billetter til et juleshow.  Dette års juleshow blir sannsynligvis søndag 20. 
desember. Vi avholder Norgescup 24-25. oktober.@Æ. I sesongen som kommer fortsetter vi 
med lokale konkurranser for Oppvisning. Nordics 2020 fra 6.-9. februar hvor SKK var teknisk 
arrangør. Arrangementet var en kjempesuksess arrangørmessig, men vi skulle gjerne hatt mer 
publikum i hallen. 

 
 
17. MAI 2019 
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.  
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SPONSORER 
Skøytebutikken og Odeon kino  er vår hovedsponsorer i sesongen  19/20  

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 
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 – Christine Thorsen 
Kasserer – Mariann Bjørkli 
Sekretær - Cathrine Bru 
Styremedlem - 
Eirik Risa 
Styremedlem – 
Jessica 

Facturan 
Styremedlem - Bergitte Andersen 

Styremedlem – Kristin Larsen  
Styremedlem - Brian Jensen  
(Økonomiansvarlig) 

Vararepresentater: 
Trine Lambrechts 
Tone Wollvik 
Leder har vært representert på brukerstyret i 
Sørmarka Arena, Isalliansen og i Rogaland 
Skøytekrets.  
 
TRENERE 2019/2020 

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

Roger Bjørkli og Kristin Larsen 
 

WEB-ANSVARLIG 
Harald Hagen 

 

Mia med sølv i NM junior! 
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