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Antal aktiva medlemmar under säsongen 2013-2014 var ca 130 st.
Isträning har bedrivits i ABB Arena Nord, Mimerhallen samt på
Månskensrinken under veckorna 33/2013-13/2014.
Markträning på eftersäsong april - juni 2014 har bedrivits utomhus
på Björnön och Rocklundaområdet med IFK tränare.
I avsaknad av is i Västerås på eftersäsongen har isträning har
erbjudits ca 2 gånger/vecka under april-juni i Rimbo, i samverkan
med Enköpings KK.
Avslutningar - Uppvisningar:
IFK genomförde ett luciatåg på is i december 2013. Malin Nilsson
var årets Lucia. Arrangemanget genomfördes tillsammans med
Västerås citysamverkan på Isbanan på Stora Torget.
Julavslutning genomfördes i ABB Arena Nord den 19 december
2013. Familj och vänner var inbjudna, fika serverades i utrymmet
bredvid cafeterian i ABB Arena Nord. Efter luciatåg var det
uppvisning av klubbens alla grupper
Efter luciatåget var alla medlemmar med familjer välkomna ut på
isen för en stunds gemensam åkning.

IFK deltog med flertalet uppvisningar under Vintersportfestivalen
som anordnades på Isbanan på Stora Torget.
Våravslutningen där även allmänheten bjöds in genomfördes i
början på april där klubbens samtliga medlemmar deltog. Temat på
föreställningen var ”Harry Potter”. Som vanligt dokumenterades
våra avslutningar med foto och film som gjordes tillgängliga på
hemsidan.
En enkel sommaravslutning med picknick och bad hölls för åkarna
på Björnön i juni.
Utbildning
Tränarutbildningar:
Nicole Jakonen, Moa Wennberg och Olivia Davidsson gick steg 1
tränarutbilning och Marie Lassinantti påbörjade
elittränarprogrammet som är en satsning via Västerås Stad och
SISU Idrottsutbildarna Västmanland
Domarutbildning:
Tävlingsarrangemang:
Sara Larsson och Eva Andersson deltog i tävlingsledarutbildning.
Övriga utbildningar:
Nya medlemmar
Inför säsongen 2013-2014 har rekrytering av nya medlemmar skett
på klubbens egen hemsida samt via affischer, reklamblad och
annonsering på Rocklundas ljusreklampelare. Lappar delades också
ut på förskolor och skolor i Västerås Stad.
Planering av föreningsverksamheten
Klubbens verksamhet har planerats vid sammanträden med
styrelsen. Samarbetet mellan styrelse och klubbens huvudtränare
är viktigt och har fungerat utmärkt. Träningsverksamheten planeras
av tränarkollektivet tillsammans, under ledning av huvudtränaren.
9 st protokollförda styrelsesammanträden har hållits under
verksamhetsåret.
Ungdomslyftet
Distriktssammandrag

Lägerverksamhet
Västeråslägret genomfördes veckorna 31-32 2013. Förläggning i
Vegaskolan. Isträning bedrevs i ABB Arena Nord och markträning
både i ABB Arena Nord och utomhus. Övernattning erbjöds för
åkare utanför Västerås. På lägerveckorna deltog ett stort antal barn
och ungdomar från olika klubbar. Lägerveckorna medför ett
omfattande engagemang avklubbens ideella krafter.
Utvecklingshelg med övernattning i Rimbo genomfördes under Kristi
himmelfärdshelg. Utvecklingshelgen var mycket lyckad och cirka 40
åkare från föreningens deltog.
Tävlingsverksamhet
Klubben arrangerade under året hela 3 tävlingar, vilket anses som
mycket omfattande. Klubbens tävlingar har gott rykte, och medför
ett mycket stort engagemang av klubbens ideella krafter.
Elitseriepremiären för säsongen 2013-2014 arrangerades i dubbla
hallar den 14-15 september med cirka 130 deltagare.
Västeråspiruetten, en stjärntävling, arrangerades 7 -8 december
2013 i Mimerhallen och samlade 190 deltagare.
Västeråskampen, en klubbtävling, arrangerades 8-9 februari 2013 i
ABB Arena Nord. Det var ett mycket stort intresse för tävlingen med
cirka 232 anmälningar till 108 platser.
Klubbens lyckade tävlingsarrangemang och Västerås goda utbud av
ishallar gjorde att IFK Västerås Konståkningsklubb får den stora
äran att anordna SM-veckan i konståkning 2014– ett unikt
hedersuppdrag!
Några klubbmedlemmar i tävlingskommittén är medverkande på
ansvartagande poster i organisationen för EM i konståkning i
Stockholm 2015, och ytterligare medlemmar kommer att medverka
som volontärer i samband med EM.
Samarbete med Rocklunda Sport & Event
Föreningen medverkar i Rocklunda Sport & Event AB och har
deltagit i samtliga möten med RSEAB.
Sponsring
Huvudsponsor har varit bostadsbolaget Mimer. Även Pizza Hut har
sponsrat klubbens elitåkare. Dessutom har klubben fått bidrag ifrån
kamratringen och VKF fonden. I samband med tävlingar har även
mindre sponsorer bidragit på olika sätt.

Tränare och hjälptränare
Tränare under säsongen
– Marie Lassinantti
– Ulrica Theodorsson
– Lotta Siekkinen
– Annika Hammarbäck
– Nicole Jakonen
– Olivia Davidsson
– Moa Wennberg
– Mariela Badani Zuleta
– Alva Lind Henriksson
– Despina Vogli
– Frida Sköld
– Linn Elliott
– Simone Tranehag
– Ida Håvedal
– Camilla Lilja
– Sonia Khalili
– Elin Larsson
– Elsa Perman
– Alexandra Jonsson
– Ingeborg Fors Karlsson
Huvudtränare Marie Lassinantti har under året varit heltidsanställd
för att sköta träning och viss administration, övriga tränare har fått
timersättning.
Åkare och tävlingsresultat i klubben
Vi hade ca 20-30 åkare i skridskoskolan, 20-30 åkare i
Konståkningsskolan, ca 30 åkare i färggrupper samt ca 50 st.
tävlingsåkare. Exakt antal medverkande i respektive grupp ändras
under året genom att åkare byter grupper.
Klubben har under året haft bredd och spets. Två åkare
medverkade i Elitserien, 8 åkare i A-serien och runt 20 åkare deltog
i klubbtävlingar och stjärntävlingar.
Klubbresultat - se bif. bilaga.
Övrigt
Vårt samarbete med SISU fortsätter att fungera mycket bra och i
oktober hölls en föräldrautbildning.
Vår huvudtränare Marie Lassinantti vann kategorin Årets
ungdomstränare i Västerås i samband med Västerås Idrottsgala
2013. IFK Västerås Konståkningsklubb är mycket stolta över detta
och anser Marie vara en mycket värdig vinnare.

Avslutning
IFK Västerås Konståkningsklubb har genomfört sitt tjugofjärde
verksamhetsår 2013-2014 som fristående klubb med ekonomiskt
och juridiskt ansvar och sitt 66:e verksamhetsår inom IFK.
Klubben fortsätter att växa genom bl.a. vår skridskoskola som är
mycket populär och många barn väljer att fortsätta med
konståkning. Klubbens spetsverksamhet utvecklas allt med,
samtidigt som det finns god plats för ”bredd”. Vi är och vill vara en
klubb för alla, med olika förutsättningar och ambitionsnivåer.
Styrelsen tackar alla som bidragit till att verksamheten har kunnat
bedrivas på ett sportsligt och riktigt sätt under trivsamma
förhållanden.
Inför kommande säsong planerar IFK Västerås Konståkning att
tillsammans med alla våra tränare fortsätta erbjuda nybörjare
möjlighet till skridskoträning samt ge konståkningsskolan och
tävlingsåkare så kvalificerad träning som klubben förmår för att
tillvarata och utveckla var och ens personliga färdighetet - allt i
bästa IFK-anda.
Klubben kommer också att erbjuda befintliga tränare möjlighet till
vidareutbildning för att bibehålla maximal träningskvalitet.
Arrangemangsverksamheten växer med SM-veckan i konståkning
2014 som anordnas under december 2014.
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