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Mia på European Youth Olympic Festival
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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. Stavanger ishall til
skolestart, Sørmarka 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. Dette har blitt en utfordring til høsten, da det
i år er ONS og Sørmarka planla messer i tidsrommet. Det ser heldigvis ut til å ordne seg for
isidretten. Bl.a ved at Stavanger kommune kjøper istid på Nærbø i en periode hvor ingen
flater er islagt i Stavanger.

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, og mangler på trenerressurser, vi håper at dette
skal være løst til høstens sesong starter opp.

Pr nå har avtale med Stavanger idrettsklinikk om barmarkstrening for Elite, gruppe 1 og 2a.
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I 2018 hadde vi 214 lisenser. 2019 -  314 lisenser- sesong 2020 - 354 lisenser. 2021 sesong
370 lisenser. Vi har hatt en opprydning i medlemsregisteret, men vi får ukentlig nye
medlemmer og antall lisenser holder seg stabilt.

SKØYTESKOLEN
Skøyteskolen har tatt seg veldig opp denne sesongen. Vi
har nå ca 80 elever på skøyteskolen. Bergitte Andersen
har vært ansvarlige for skøyteskolen fra styret.

UNGDOM-VOKSEN
Vi har nå over 50  betalende fra 12 år - ca 55 år. Vi
opplever en økende etterspørsel fra ungdommer som
ønsker å være med. Flere ønsker også å utvikle seg som
kunstløpere. Vi ønsker å se på organisering av denne
gruppen for kommende sesong

TRENERUTDANNING
Sanna Hagen Slettebø og Therese Jensen har fullført trener 1 utdanning

SYNCHROTEAMET – STAVANGER PEARLS
Det har vært utrolig utfordrende sesonger for Pearls og Rubies. Det har ikke vært noen
konkurranser for synkronteamene våre på lenge. Det har vært utfordrende å holde lagene i
gang,  men vi opplever nå god rekruttering.
Teamet har deltatt på ett NC, men gikk bare kortprogram på grunn av skader.

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 har vært
ansvarlig for
Rubies.
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SPORTSLIGE RESULTATER
Det har vært  noen færre konkurranser i regi av NSF denne sesongen.  I de konkurransene
som ble avholdt leverte klubben gode prestasjoner fra flere løpere, våren har flere
konkurranser gått som normalt. I begynnelsen av September deltok Mia i Junior grand prix   i
Košice, Slovakia. I Nordics ble Mia beste Norske løper med en 6. plass. Mia var eneste
Norske løper i European Youth Olympic Festival (EYOF) hvor hun landet trippel trippel
kombinasjon.  Mia vil også representere Norge i Junior worlds 13-17.april.

I USA jobber Maria og James målrettet mot konkurranse debut, vi venter spent på å følge dem
sesongen som kommer.
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Norgescup finalen ble det
flere gode resultater for
klubben. Therese med gull i
Debs A, Amalie med sølv i
Debs A, Michelle med
bronse i Junior og Anna med
gull i Novice.
NM/LM arrangeres
førstkommende helg etter
utsettelse fra januar.

ARRANGEMENTER OG STEVNER I KLUBBENS REGI
SKK arrangerte  Norges Cup høsten 2021 i Siddishallen.
SKK var arrangør av Regionsmesterskapet for BKK, LIL, FANA og SKK:

Juleshow i Siddishallen i desember måtte avlyses pga coronarestriksjoner. Vi fikk heldigvis
gjennomført vårshow med to forestillinger 8. mars.  Andrea Hagen Øye og Una Østberg stod
for regien. Klubbens løpere fikk endelig være med på ett av høydepunktene i sesongen. Flott
show, supre kostymer og tusen takk til alle som står på for å få dette i havn.  Aldri før har vi
solgt så mange billetter til ett how.
Dette års juleshow blir  søndag 18. desember.
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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 2021/22
vært Brian Jensen og utvalget består forøvrig av Siri Hagen, Bergitte Andresen
(barneidrettsansvarlig) samt trenerne våre, Sara og Danguole.

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 6 løpere som følger dette
opplegget på Svithun. Christina Jensen er tatt opp på TMT ved skolen (Talenter mot toppen)
fra før er Mia Risa Gomez på TMT.

STYRETS SAMMENSETNING
SKK har avholdt 4 styremøter sesongen
2021/22
Styret sammensetning har vært:
Leder – Siri Hagen.
Nestleder – Siren Louise Møllerup Fuglevik
Kasserer – Mariann Bjørkli
Styremedlem -Trine Lambrechts
Leder av SU- Brian Jensen (økonomiansvarlig)
Sekretær - Cathrine Bru
Styremedlem - Eirik Risa
Styremedlem – Christine Thorsen
Styremedlem - Bergitte Andersen (skøyteskole)

Leder av SU- Brian Jensen
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(Økonomiansvarlig)

Leder har vært representert på brukerstyret i Sørmarka Arena, og Isalliansen

TRENERE 2021/2022
Sara Perl (heltid)
Danguole Pilkauskaite (heltid)
Therese Jensen
Sanna Hagen Slettebø
Andrea Hagen-Øye
Marie Haas
Una Østberg
Suzanne Connely
Gjestetrenere

WEB og Sosiale medier
Siri Hagen og Trine Lambrechts

De fleste bildene er tatt av Ørjan Dalseth
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