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ISTRENING
I år var oppstart av sesongen i DNB arena og Stavanger ishall. Vi var på is i juni, juli og
august. Til tross for Covid 19 har vi vært på is store deler av sesongen, med noen opphold.
Stavanger ishall til skolestart 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.

Gjennomsnittlig har vi hatt 25 timer istrening
hver uke. Hovedarena for oss er fremdeles
Sørmarka Arena med 15-16 timer., Supplert
med variabelt antall timer i Stavanger
ishall/Siddishallen klarer vi å holde
timeantallet. I vinterferien var det camp i
Siddishallen
Sportslig utvalg har fordelt trenerressurser og
tider i samråd med trenere Sara Perl og
Danguole Pilkauskaita.

BARMARKSTRENING/DANS
Har vært en utfordring med stengte lokaler, vi har heldigvis fått gjennomført barmarkstrening
for alle gruppene takket være Moa som har vært en ressurs inn i klubben denne sesongen.

Vi har inngått avtale med Stavanger idrettsklinikk om barmarkstrening for Elite og gruppe 1.
Denne har vært på vent i 2020/21.

Høsten 19 inngikk vi avtale med ballettpedagog Marte fra kulturskolen, treningen foregikk på
Hundvåg. Dessverre ble også denne avsluttet brått pga Covid 19. Elite har hatt ballett med
Annie Thorkildsen.
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I 2018 hadde vi 214 lisenser. 2019 -  314 lisenser- sesong 2020 - 354 lisenser. Inneværende
sesong 370 lisenser.

SKØYTESKOLEN

Det har vært færre barn på skøyteskolen (ca 50 stk)
denne sesongen. Til tross for kald vinter har vi ikke
kunnet ta inn så mange som vi ønsker pga av Corona
restriksjoner.. Bergitte Andersen har vært ansvarlige
for skøyteskolen fra styret.

UNGDOM-VOKSEN
Vi har hatt ca 40  betalende fra 12 år - ca 55 år. Vi opplever en økende etterspørsel fra
ungdommer som ønsker å være med. Det har vært en utfordring å gjennomføre denne gruppen
med de restriksjoner som har vært i store deler av sesongen. Spesielt for de over 20 år. Sara S
Grøvan har hatt ansvar for ungdomsgruppa. Vi ønsker å fortsette med 2 treninger i uken for
kommende sesong

TRENERUTDANNING
Sanna Hagen Slettebø og Therese Jensen tar trener 1 utdanning med eksamen til høsten. All
undervisning har vært digitalt, det er planlagt fysisk samling i Oslo i september. .
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SYNCHROTEAMET – STAVANGER PEARLS
En utrolig utfordredne sesong for Pearls og Rubies. Det har ikke vært noen konkurranser for
synkronteamene våre. Det er utfordrende å holde lagene i gang når en i lange perioder ikke får
trent sammen, og heller ikke har et mål å trene til. I januar fikk laget forespørsel fra NRK om

å filme
på

Bråsteinsvannet til et innslag på TV. Det ble en veldig kald opplevelse men resultatet ble
veldig fint!

På tampen av sesongen fikk Pearls mulighet til å delta på en online konkurranse i Sverige -
The 2021 Nacka Synchro skate. Det ble ny rekord med 54.81. Una Østberg har overtatt
treningen av Pearls til Sara Perl er tilbake.

For Rubies har det kun vært trening denne sesongen, vi har fått noen nye løpere og gleder oss
til å se utviklingen neste sesong. Andrea Hagen Øye og Marie Haas har vært ansvarlig for
Rubies.

SPORTSLIGE RESULTATER
Det har vært  noen få konkurranser i regi av NSF denne sesongen. Løpere på Debs-nivå og
opp har fått mulighet til å sende inn sine program flere ganger, for vurdering. I di
konkurransen som ble avholdt leverte klubben gode prestasjoner fra flere løpere, vi håper og
tror på mer normal sesong til høsten.
I NM og LM avlyst.
Norgescup finalen ble dessverre avlyst pga Covid19.
Vi fikk gjennomført klubbmesterskap for egne løpere.
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ARRANGEMENTER OG
STEVNER I KLUBBENS REGI
SKK arrangerte  Norges Cup
høsten 2020 i Siddishallen.
Juleshow i Siddishallen i desember
var en kjempe suksess. Moa i
samarbeid med Sara SG og Andrea
Hagen Øye fikk på plass en
fantastisk forestilling.  Det ble 3
forestillinger for å klare å
gjennomføre med restriksjoner,
aldri før har vi solgt så mange

billetter til et juleshow. Tilbakemeldingen fra
løperne er at de ønsker flere forestillinger i
desember også.
Dette års juleshow blir sannsynligvis søndag 19.
desember. Vi avholder Norgescup 3-4 desember.
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17. MAI 2021
Avlyst pga av Covid19

DUGNADER
SKK har denne sesongen vært tilsynsvakt på Madlavoll skole, 4 dager i uka, med opphold når
det har vært stengt pga Covid19.  I tillegg har vi vært med på Jul i Kongeparken og andre
arrangementer. Lotteriet er også en viktig 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.

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 2020/21
vært Eirik Risa og utvalget består forøvrig av Siri Hagen, Bergitte Andresen samt trenerne
våre, Sara og Danguole. Vi har denne sesongen utvidet SU slik at alle trenere som er over
skøyteskole blir invitert inn i noen møter. 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 5 løpere som følger dette
opplegget på Svithun. Dette er en oppgang fra 3 sist sesong. Mia Risa Gomez er tatt opp på
TMT ved skolen (Talenter mot toppen)

STYRETS SAMMENSETNING
SKK har avholdt 4 styremøter sesongen 2020/21
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 – Siren Louise Møllerup Fuglevik
Styremedlem - Brian Jensen
(Økonomiansvarlig)
Vararepresentater:
Trine Lambrechts
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Tone Wollvik
Leder har vært representert på brukerstyret i Sørmarka Arena, Isalliansen og i Rogaland
Skøytekrets.

TRENERE 2020/202
Sara Perl (heltid)
Danguole Pilkauskaite (heltid)
Vasilij Panfilov
Moa Lindgren
Sara Størksen Grøvan
Andrea Hagen-Øye
Marie Haas
Una Østberg
Suzanne Connely
Therese Jensen  (under utdanning)
Sanna Hagen Slettebø (under utdanning)

REVISOR

WEB-ANSVARLIG
Siri Hagen

Fra filming av NRK på Bråsteinsvannet. Pearls.
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