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ISTRENING

I år var oppstart av sesongen i Vår energi arena, men vi var en periode på Nærbø mens Vår

energi arena stengte pga arrangement. Stavanger kommune betalte for perioden på Nærbø.

Pga ONS ble det sen oppstart i Stavanger ishall og Siddishallen i slutten av 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 Høstferie og vinterferien var det

camp i Siddishallen. Det ser nå ut som vi har

fått innarbeidet at vi kan arrangere

heldagscamp i høst og vinterferie.

Sportslig utvalg har fordelt trenerressurser og

tider i samråd med trenere

BARMARKSTRENING/DANS

Lokaler til barmarkstrening er alltid en

utfordring. Pr nå har vi avtale med Stavanger

idrettsklinikk om barmarkstrening for Elite, gruppe 1 og 2a en gang i uken. Vi har også fått på

plass avtale med Annie Thorkildsen om ballett,

SKØYTESKOLEN

Skøyteskolen trener to dager i uken og har stadig tilsig

av nye medlemmer. Det er rundt 60 medlemmer. Ca 10

av disse har bestått test 1 og kommer videre til gruppe

3.

UNGDOM-VOKSEN

Vi har nå over 60 løpere på ungdom - voksengruppa. Vi

opplever en økende etterspørsel fra ungdommer og har

for første gang sagt at vi ikke kan ta inn flere

medlemmer. I år har vi forsøkt å starte en advanced

gruppe. Advanced trener samtidig som ungdom-voksen og har tilbud om en off ice trening i

uken i tillegg til de to istreningene som alle har. Det jobbes med å utvikle en test for å plukke

ut hvem som kan bli med i advanced til neste sesong.
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UTDANNING

Una Østberg har tatt internasjonal ISU eksamen i Frankfurt

som data- og videooperatør i kunstløp i regi av NSF (bilde lånt

fra NSF sin nettside). Ane og Lise har fullført

skøyteskoletrenerkurs.

SYNCHROTEAMENE – STAVANGER PEARLS OG STAVANGER

RUBIES

Stavanger Pearls har denne sesongen bestått av 16 løpere.

Laget konkurrerer i Junior B, de har deltatt i Norgescup og

NM, med ny personlig rekord i NM hvor de deltok med både

kort og friprogram. Årets

høydepunkt blir Basilea Trophy i

Basel (Sveits) siste helgen i mars.

Laget har denne sesongen bestått

av Sanna (K) Astri Kristine (VK)

Therese, Tonja, Ida, Elina, Isabell,

Emily B, Emily C, Katlyn, Ingrid

Alida, Ane, Victoria, Rose, Emma

og Sara.

For Rubies har de endelig fått på

plass program. De har lite istid,

men vi har heldigvis fått noe ekstra

så de har fått trent ca 2 ganger i

uken i en lengre periode. vi har fått

noen nye løpere og gleder oss til å

se utviklingen neste sesong.

Rubies har bestått av Astri Kristine

(K), Ingrid Alida, Sara, Elze, Ema,

Eline, Rose, Victoria, Sophia, Smilte,

Kathrine, Seline, Ine Marie og

Elisabeth.
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SPORTSLIGE RESULTATER individuelt

(Se trenerrapport for utfyllende info.)

Klubben har vært godt representert både i Norge og utlandet denne sesongen.

Høydepunktene fra utenlandskonkurranser må være Mia, Maria og James sin deltakelse i EM.

Mia sin deltakelse i VM, som første norske deltaker siden 2018.

I USA har Maria og James jobbet målrettet. I desember debuterte de internasjonalt i Santa

Claus Cup hvor de oppnådde EM kravet i både rytmedanse og fridans + VM krav i fridans. I

samme konkurranse vinner Mia Senior klassen, og setter i tillegg ny norsk rekord og klarer

VM kravet i kort og fri.

NM ble historisk for SKK, aldri før har vi tatt så mange medaljer. Gull i Senior A Mia, bronse i

Junior A Christina, bronse i Novice A Amalie, Sølv i Debs A Ella og gull i Synchro Junior Pearls.
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ARRANGEMENTER OG STEVNER I KLUBBENS REGI

SKK arrangerte Norges Cup høsten 2022 i Siddishallen. Klubben har avholdt 2 konkurranser

for Oppvisningklassen, hvor nye Cubsløpere også fikk muligheten til å delta.

Juleshow i Siddishallen i desember var tilbake til normalen siste søndag før jul. Marie Haas,

Sanna Hagen Slettebø, Therese Jensen og Andrea Hagen Øye stod for regien. 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 et show.
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ANDRE ARRANGEMENT

Løpere fra klubben har vært med og vist seg frem og reklamert for klubben på utendørs

isbanene i Sandnes og Stavanger. Klubben deltok som vanlig i Folketoget.

I November var trenere fra klubben med på Superlekene Vinter, vinter aktiviteter for

mennesker som trenger litt ekstra tilrettelegging. Her fikk vi også besøk av Skøytepresident

Mona Adolfsen. (bildet er lånt av NSF)

DUGNADER

SKK har denne sesongen vært tilsynsvakt på Madlavoll skole, 4 dager i uka, tillegg har vi vært

med på Jul i Kongeparken, dugnad på forskjellige løp, kiosk under Superlekene. Lotteriet er

også en viktig inntektskilde.
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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

2022/23 vært Bergitte Andersen og utvalget

består forøvrig av Siri Hagen, samt trenerne

våre, Sara , Danguole, Marie, Sanna og

Therese. Nuriya har vært med hvis det har

passet. Veldig positivt å ha alle trenerne med

i SU, da vi som styrets representanter ikke har den faglige bakgrunnen.

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 4 løpere som følger dette

opplegget på Svithun. 2 løpere på TID og 2 på SMT.

STYRETS SAMMENSETNING

SKK har avholdt 5 styremøter sesongen

2022/23

Styret sammensetning har vært:

Leder – Siri Hagen.

Nestleder – Siren Louise Møllerup Fuglevik

Styremedlem - Stig Pedersen

Styremedlem -Trine Lambrechts

Styremedlem - Katrine Salamonsen

Sekretær - Cathrine Bru

Styremedlem - Eirik Risa

Styremedlem – Christine Thorsen

Styremedlem - Bergitte Andersen (leder av SU)

Brian Jensen

(Økonomiansvarlig)

Leder har vært representert på brukerstyret i Sørmarka Arena, og Isalliansen
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TRENERE 2022/2023

Sara Perl

Danguole Pilkauskaite

Nuriya Pirogova

Marie Haas

Sanna Hagen Slettebø

Therese Jensen

Andrea Hagen-Øye

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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