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Välkommen att vara en del av Lerums Konståkningsklubb!
Lerums Konståkningsklubb är en av Sveriges största klubbar inom bredd och elit
i konståkning, singel. Vi har bedrivit verksamhet i Vättlehallen i Lerums kommun
sedan 1982. Vi bedriver träning inom breddverksamhet, konståkningsakademi
och elitverksamhet. Vi är en klubb som strävar efter att ligga i framkant. Vi
arbetar för att ständigt förbättra vår verksamhet för att nå vårt mål att vara
Sverigeledande i alla våra verksamheter. I det syftet har vi därför i denna folder
sammanfattat de mest centrala delarna i vår klubbs verksamhet och för
konståkningssporten som sådan. På så vis kan medlemmar, vårdnadshavare,
övriga medlemmar, potentiella medlemmar och sponsorer och andra
samarbetspartners få en god samlad bild av vår verksamhet och dess
förutsättningar.
12 juli 2017
Lerums Konståkningsklubb
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1

ALLMÄNT OM VERKSAMHETEN

1.1

Verksamhetsbeskrivning och styrdokument

Lerums Konståkningsklubb verksamhet finns beskriven på hemsidan: www.lerumskk.se.
Där framgår klubbens stadgar och verksamhetsplan. Klubben ingår i Svenska
Konståkningsförbundet, som ingår i Riksidrottsförbundet. Vår klubbs distriktsförbund är
Göteborgs Konståkningsförbund.
Lerums Konståkningsklubb följer Svenska Konståkningsförbundets stadgar,
verksamhetsidé och riktlinjer. Vi följer också Svenska Konståkningsförbundets övriga
dokument som exempelvis Konståkningen vill, Uppförandekoden och handboken Att
vara konståkningsförälder. Dessa dokument och länkar till Internationella
Skridskounionen (ISU) etiska kod finns på Svenska Konståkningsförbundets hemsida:
www.skateweden.se.
Vi
följer
även
Göteborgs
Konståkningsförbunds
distriktsverksamhet
och
den
framgår
av
hemsidan:
http://www.svenskkonstakning.se/DISTRIKTEN/goteborgskonstakningsforbund
Lerums
Konståkningsklubb
följer
också
Riksidrottsförbundets
och
SISU
Idrottsutbildarnas dokument, bland annat Riksidrottsförbundets strategi 2025 mot
framtidens idrott, idédokumentet Idrotten vill och dokumentet Skapa trygga
idrottsmiljöer. De dokumenten finns på Riksidrottsförbundets hemsida: www.rf.se. Vi
följer också FN:s konvention om barnets rättigheter (Barnkonventionen).

1.2

Kontaktuppgifter

Klubbens kontaktuppgifter och information om klubben finns här:

Adress: Lerums Konståkningsklubb, Box 3144, 443 03 Lerum

Hemsida: www.lerumskk.se
På hemsidan finns uppgifter om tränare, styrelse, kansli och andra funktioner.

Bankgiro: 371-2403

Organisationsnummer: 863500-4339
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2

ORGANISATION

2.1

Administrativt perspektiv – LeKK-huset

Klubbens verksamhet och konståkningsgrupper ur administrativt perspektiv och utifrån
våra verksamheters olika delar och omfattning av verksamheten beskrivs i vårt så
kallade LeKK-hus.

LeKK-huset, sida 1:

Detta är Lerums
Konståkningsklubb!

www.lerumskk.se

Syfte

Vision: Vi ska vara Sverigeledande i varje
verksamhet

Elit

Ansvariga tränare: Girts Jekabsons, Sofia Göransson

Elitgrupper

Minior

Ungdom
Ledare

Arrangemang

Konståkningsakademien

Ansvariga tränare: Sofia Göransson,
Madeleine Holmqvist

Första konståkningsgrupp

Junior
Åkare Idrotten vill

Konståkningsprofilen

Senior

Föräldrar

Skridskoskolan Vättlehallen

Skridskoskolan Vårgårda

Bredd

Syfte

Alternativ 2

Funktionärsuppgifter föräldrar

Syfte

Alternativ 1

Värdegrund

Skoj på is

Jämlik ishall

Showgrupp

Vuxengrupp

Fortsättningsgruppen Vårgårda

Bredd och elit – personlig utveckling – teamkänsla
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LeKK-huset, sida 2:

Detta är Lerums
Konståkningsklubb!

Syfte

Mål och vision: att bli ledande i
Sverige i alla verksamheter

Alternativ 2

Ansvariga tränare: Girts Jekabsons, Sofia Göransson

Elit

Elit1

Syfte

Ansvariga tränare: Sofia Göransson,
Madeleine Holmqvist

Arrangemang

Konståkningsakademien

M1

Bredd

Värdegrund

A1

Mål

Mål

B1

Mål

U1

Mål
M3
M

Ledare

Skoj på is

Ungdom

Mål

Mål

Mål

U2

Mål

Mål

Första konståkningsgrupp

2.1.1

Mål

A2

Minior
M2

Elit 2

Mål

Åkare Idrotten vill

Konståkningsprofilen

Jämlik ishall

Showgrupp

Föräldrar

Skridskoskolan Vättlehallen

Vuxengrupp

Funktionärsuppgifter föräldrar

Syfte

Alternativ 1

Skridskoskolan Vårgårda

Fortsättningsgruppen Vårgårda

Bredd och elit – personlig utveckling - teamkänsla

Värdegrunden, verksamheten, målet och de bärande verksamhetsväggarna

Vår verksamhet bygger på klubbens värdegrund: personlig utveckling – bredd och elit –
teamkänsla. Värdegrunden utgör därför, bildligt talat, golvet som utgör grunden för vår
klubbs verksamhet.
Verksamheten utgörs av breddverksamhet, konståkningsakademi och elitgrupp. Det är
de verksamheterna som utgör vår klubb och som vårt LeKK-hus därför består av.
Innehållet i de verksamheterna beskrivs nedan och på hemsidan.
Vårt mål är att vara Sverigeledande i alla våra verksamheter. Det framgår av vårt
ständigt uppåt- och framåtsträvande tak i vårt LeKK-hus. Vad målet innebär för varje
verksamhet och grupp definieras under varje verksamhet och grupp inför varje
säsongsstart.
Konståkning bedrivs med anställda tränare och vi har relativt höga kostnader för hyra av
istid i Lerums kommun. Klubbens verksamhet bygger därför på medlemmarnas ideella
arbete. Verksamheten blir så bra som vi medlemmar tillsammans gör den. För att kunna
innehålla klubbens verksamheter och sträva uppåt och framåt mot vårt mål behöver
därför husets bärande väggar utgöras av arrangemang som ger klubben nödvändiga
intäkter för att bedriva verksamheten och medlemmarnas ideella arbete för att
genomföra arrangemangen. På så vis kan vi hålla terminsavgifterna på rimliga nivåer
och möjliggöra för fler att utöva konståkningssporten. Det är därför det ideella arbetet
som utgör klubbens bärande verksamhetsväggar.
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2.1.2

De tre verksamhetsdelarna bredd, akademi och elit

Vår verksamhet är indelad i breddverksamhet, konståkningsakademi och elitgrupp. Alla
verksamheter och alla våra medlemmar är lika viktiga i vår klubb.
2.1.2.1 Bredd
I breddverksamheten ingår alla våra så kallade gräsrotsverksamheter genom vilka vi
attraherar barn, ungdomar och vuxna till vår verksamhet. I den ingår exempelvis vår
skridskoskola, konståkningsprofil med Stenkulanskolan, vuxengrupp, Jämlik ishall för
barn och ungdomar med funktionshinder och de konståkninggrupper som åkare går in i
när de går från skridskoskolan till sin första konståkningsgrupp, denna säsong
benämnda U3 (ungdomsgrupp 3) och M4 (miniorgrupp 4).
Vårdnadshavare till åkare i breddverksamheten har till huvudsaklig uppgift att stötta sitt
barn i sin träning, lära sig hur vår verksamhet fungerar och respektera den.
Vårdnadshavare till barn i första konståkningsgrupp, denna säsong grupperna U3 och
M4, har också till uppgift att hjälpa till vid jul- och våruppvisning som barnet deltar i.
2.1.2.2 Konståkningsakademin
I konståkningsakademin ingår de flesta av våra konståkningsgrupper. Där tränar barn,
ungdomar och vuxna utifrån sina förutsättningar och klubbens erbjudande för åkare på
olika nivåer och i olika åldrar. Gemensamt för alla medlemmar i akademin är att de vill
träna och utvecklas i sin konståkning. Klubbens strävan är att alla åkare ska få möjlighet
att utvecklas så långt det går, utifrån klubbens erbjudande och åkarens och familjens
egna förutsättningar att ta del av erbjudandet. Inom akademin tydliggörs detta genom att
åkarna delas in i olika grupper beroende av deras kompetens och ålder och satsning.
Teamkänslan och den sociala sammanhållningen och glädjen i sporten är också viktig
för oss. I akademin ingår såväl åkare som vill utöva sin idrott utan elitsatsning och åkare
som vill göra en elitsatsning men som ännu inte ingår i elitgruppen. Inom akademin är
de flesta åkarna tävlingsåkare även om det finns ett antal åkare i den som ännu inte
hunnit bli tävlingsåkare när de börjar i akademin. I akademin ingår också tävlingsåkare i
tävlingsnivåerna A-serien, B-serien och C-serien. Varje konståkningsgrupp har kriterier
som i grova drag beskriver åkarnas ålder och kompetensnivå.
I akademin strävar vi mot att skapa en trygg och sund idrottsmiljö som ska ge åkaren de
bästa förutsättningarna för att bedriva sin konståkningssport och bli stark fysiskt och
mentalt. På så vis hoppas vi att alla våra medlemmar finner glädjen i ett livslångt
idrottande som bör kunna stötta medlemmen också i studier och framtida yrkesliv och
en sund livsstil.
Varje konståkningsgrupp har ett träningsupplägg och en träningsomfattning som
motsvarar det behov som åkarna i den gruppen har för att vidareutvecklas på bästa sätt
och som klubben kan tillgodose med hänsyn till istids- och lokaltillgång samt tränarresurser.
Varje konståkningsgrupp har ett mål för säsongen och en ansvarig tränare. Målet
beskrivs vid föräldramöte som gruppansvarig tränare håller i början av säsongen.
Vårdnadshavare till barn i akademin rekommenderas att genomgå den kurs i
konståkningens grunder och poängbedömning i konståkning som en av våra domare
håller höst och vår i vår regi.
Konståkningsakademins verksamhet beskrivs
Konståkningsklubbs konståkningsakademi”.
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Vi rekommenderar vårdnadshavarna att läsa igenom informationen på hemsidan som
riktar sig till dem som är B- eller C-serietävlingsåkare.
Vårdnadshavare till barn i akademin har olika funktionärsuppgifter. De ökar efterhand
som åkaren avancerar upp i konståkningsgrupper med högre träningsomfattning och
inkluderar löpande uppgifter enligt schema i klubbens café- eller entréverksamhet,
tävlingar och uppvisningar. Funktionärsuppgifternas omfattning framgår av ett dokument
som tas fram för varje grupp inför varje säsongsstart.
2.1.2.3 Elitsatning och elitgrupp
Lerums Konståkningsklubb strävar mot att vara Sverigeledande även inom elitsatsning.
Vi avser att ansöka om Svenska Konståkningsförbundets elitlicensiering per 1 februari
2018. Se särskild information om kraven för elitlicensiering.
I elitgrupper ingår de åkare som tävlar i Svenska Konståkningsförbundets elitserie samt
A-serieåkare som har, eller nära nog, har kompetensnivån test 4-4. Åkare tas in i en
elitgrupp efter kompetens och utrymme i gruppen och under förutsättning bland annat
att åkaren och vårdnadshavaren delar klubbens värdegrund, stöttar och bidrar på
förväntat sätt till klubbens verksamhet, vårdnadshavare utför tilldelade funktionärsuppgifter och betalar terminsavgifter m.fl. avgifter i rätt tid. Åkare i en elitgrupp och deras
vårdnadshavare ska uppfylla de krav som ställs på dem enligt dokumentet: Krav på
elitserie- och A-serieåkare och rent allmänt vara stolta bärare av klubbens kultur,
verksamhet och varumärke.
Åkare i en elitgrupp har individuella mål och träningsupplägg. Åkare i en elitgrupp har
individuella målsamtal med sina elitansvariga tränare i närvaro även av minst en
vårdnadshavare i början av höstterminen för att definiera säsongens satsning samt
under eftersäsongen för att följa upp resultatet och definiera nya mål för kommande
säsong.
Åkare i en elitgrupp har en träningsomfattning som motsvarar det behov som åkarna i
den gruppen har för att vidareutvecklas på bästa sätt och som klubben kan tillgodose
med hänsyn till istids- och lokaltillgång samt tränaresurser. För åkare som ingår i
exempelvis landslaget eller ungdomslyftet är träningens omfattning och upplägg också
kopplad till de åtaganden åkaren och klubben har gentemot varandra och Svenska
Konståkningsförbundet.
Vårdnadshavare till åkare i en elitgrupp har den högsta omfattningen funktionärsuppgifter. Detta eftersom åkare i en elitgrupp tar så stor del av klubbens verksamhet och
därtill har behov av särskilt höga personella och ekonomiska klubbresurser.
Funktionärsuppgifternas omfattning framgår av ett dokument som tas fram för varje
grupp inför varje säsongsstart.
2.2

Idrottsligt perspektiv – rektangeln som målbild

Klubbens verksamhet ur träningsmässigt och idrottsligt perspektiv bedrivs enligt
Riksidrottsförbundets och SISU Idrottutbildarnas målbildsdokument. Där framgår hur vi
strävar efter att bedriva verksamheten genom att kombinera bred och elit. Motionsidrott,
breddidrott även med tävlingsinslag, akademin och elitsatsningen genomsyrar således
hela vår verksamhet och alla delarna är lika viktiga. Vi har valt att hänga med på resan i
Riksidrottsförbundets strategi 2025 mot framtidens idrott.
Det är vår strävan att alla våra åkare ska ha möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar i den mån klubben kan tillgodose det och åkare och vårdnadshavare uppfyller
de krav som ställs på dem på olika nivåer.
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Rent idrottsligt är vår verksamhet inriktad efter Riksidrottsförbundets utgångspunkter för
livslångt idrottande. De utgångspunkterna sammanfattas av Riksidrottsförbundet i
följande två bilder som också genomsyrar vår klubbs idrottsliga verksamhet.
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3

ANSVARSOMRÅDEN

Vår verksamhet bedrivs med utgångspunkten att det är a) tränarna som planerar och
genomför träningen, b) domarna som dömer och att c) åkare och vårdnadshavare tillser
att åkaren tränar enligt gruppens/åkarens planering och att d) vårdnadshavarna bistår
som funktionärer på det sätt som förväntas av dem och fullgör sin betalningsskyldighet.
3.1

Träningen – anställda tränare

3.1.1

Tränarnas ansvar

Tränarna ansvarar för träningens planering och genomförande.
Klubben har anställda tränare med olika kompetensnivåer och med olika ansvarsområden och olika omfattning i vår verksamhet.
Vår elitsatsning och verksamhet rent allmänt träningsmässigt planeras av vårt
elittränarteam.
Vårt akademitränarteam ansvarar för akademiåkarnas träning.
verksamheten har vi flera tränare inom många olika verksamheter.

Inom

bredd-

Våra ordinarie tränare har skriftliga avtal om arbetets omfattning m.m. De som har
tränarsysslan som huvudsyssla omfattas av kollektivavtal.
Klubben och alla dess medlemmar ansvarar för att tränarna har en god fysisk och social
arbetsmiljö.
3.1.2

Tränarnas och domarnas utbildning

Samtliga klubbens tränare uppbär lön för sin tränarsyssla. De yngre tränarna får lön
enligt en lönetrappa. Tränarna med tränaravtal har en individuellt bestämd lön.
Klubben strävar att så långt det är möjligt bistå våra tränare och aktiva åkare med att
betala tränar- och domarutbildningar. Det förutsätter också att tränaren/åkaren fortsätter
som tränare i motsvarande utsträckning i vart fall även säsongen efter den säsong
under vilken utbildningen genomfördes och betalades av klubben.
Detsamma gäller domare som är medlemmar i vår klubb.
3.1.3

Övrigas utbildning

Klubben betalar – i den utsträckning vi har möjlighet till det – utbildning som
vårdnadshavarna behöver genomgå som funktionär, exempelvis som tävlingsledare.
Den investeringen från klubbens sida bygger på att funktionärens barn också fortsätter
därpå följande säsong.
3.1.4

Hjälptränare skridskoskolan

Åkare i våra konståkningsgrupper är välkomna att delta som hjälptränare i skridskoskolan när den tränar på söndagar kl. 10.00-11.00. Hjälptränarna har goda möjligheter
att utvecklas till tränare i skridskoskolan och för våra unga konståkningsgrupper – ett
uppdrag med lön.
3.2

Adminstration - klubbens medlemmar

3.2.1

Allmänt

Klubbens administration sköts av dess medlemmar. Det administrativa arbetet bedrivs
huvudsakligen på ideell basis. Endast kanslisten uppbär ersättning för ett antal timmar
per vecka under ordinarie säsong.
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3.2.2

Årsmötet

Årsmötet beslutar om budget, verksamhetsplan och om styrelsens förvaltning. Årsmötet
hålls i slutet av september månad varje år. Vid årsmöte har medlem rösträtt enligt vad
som följer av föreningens stagar.

3.2.3

Genomförande av verksamheten

Varje års verksamhet genomförs genom medlemmarnas arbete. Kontaktuppgifter till de
olika fasta funktionerna som anges nedan finns på klubbens hemsida.
Styrelsen: Föreningens styrelse ansvarar för att verkställa beslut fattade av årsmötet,
planera, leda och fördela arbetet inom föreningen och ansvara för och förvalta
föreningens medel. Styrelsen utses vid årsmöte.
Kansli: Klubbens kanslist arbetar ett antal timmar per vecka och ansvarar för tävlingsoch testanmälningar och genomförande av test. Mejladress: kansli@lerumskk.se
Ekonomiadministration: Klubben har en ideell ekonomiadministration som ansvarar för
lönebetalningar, fakturabetalningar och vissa faktureringar till medlemmar:
ekonomi@lerumskk.se
Cafégrupp: Cafégruppen ansvarar för att göra inköp till klubbens caféverksamhet och att
planera öppettider för caféet och att schemalägga myndiga medlemmar eller vårdnadshavare för omyndiga medlemmar i löpande funktionärsuppgifter i caféet.
Entrégrupp: Entrégruppen ansvarar för att planera klubbens verksamhet och att
schemalägga myndiga medlemmar eller vårdnadshavare för omyndiga medlemmar i
löpande funktionärsuppgifter i klubbens entréverksamhet.
Sygrupp: Sygruppen ansvarar för att planera klubbens kostymer till jul- och
våruppvisning och showtävlingar samt för att organisera deltagande funktionärer i
sömnad.
Showkommitté: Showkommittén ansvarar för att planera klubbens jul- och våruppvisning
och förberedelserna inför dem tillsammans med uppvisningsansvarig tränare och
ansvarar för att schemalägga myndiga medlemmar eller vårdnadshavare för omyndiga
medlemmar i funktionärsuppgifter vid varje uppvisning.
Tävlingskommitté: Tävlingskommittén ansvarar för att planera och genomföra klubbens
tävlingar.
Reklam- och sponsorgrupp: Reklam- och sponsorgruppen ansvarar för att planera och
genomföra klubbens reklam- och sponsorverksamhet.
Webbansvariga: Webbansvariga hanterar klubbens hemsida, Instagramsida och
Facebooksida.
Gruppförälder: En gruppförälder bör finnas för varje konståkningsgrupp. Gruppföräldern
har som regel endast till uppgift att säkerställa att gruppens åkare har förstått
informationen inför jul- och våruppvisning. Gruppföräldern kan förstås gärna bidra till en
ökad gruppsammanhållning i form av gemensamma gruppaktiviteter utanför träningen.
Det är också bra om gruppföräldern är lyhörd för särskilda behov som gruppens åkare
har och informerar styrelsen och gruppansvarig tränare om de behoven.

DETTA ÄR LERUMS KONSTÅKNINGSKLUBB V2.DOCX

13

Medlem och vårdnadshavare för medlem: Ansvarar för att följa och respektera klubbens
verksamhet. För åkare i en elitgrupp gäller särskilda krav, se särskilt dokument för det.
För alla vårdnadshavare gäller att de förväntas följa Svenska Konståkningsförbundets
handbok för föräldrar som vill stötta och stärka sina konståkande barn: Att vara
konståkningsförälder.
4

SPONSORER OCH SAMARBETSPARTNERS

Klubben har ett antal viktiga sponsorer och samarbetspartners. Våra huvudsponsorer är
Alingsås Sparbank, Idrottens Bingo, Ica Kvantum, HiQ och Autoadapt. Mer information
om dem och våra övriga sponsorer och samarbetspartners finns på vår hemsida.
Vill du bli vår sponsor eller samarbetspartner? Kontakta då vår reklam- och
sponsorgrupp.
5

EN TRYGG IDROTTSMILJÖ FÖR ALLA

5.1

Allmänt

Inom vår verksamhet ska idrottmiljön vara trygg för alla. Det gäller också för alla som
möter vår verksamhet. Vår strävan efter en trygg idrottsmiljö för alla, dvs. aktiva, tränare,
vårdnadshavare och andra följer ett antal vägledande dokument. Vi har ovan beskrivit
de styrdokument som har betydelse för vår verksamhet. Här redovisar vi särskilt följande
dokument som våra medlemmar och vår klubb har att följa.
5.2

Styrdokument

5.2.1

En trygg idrottsmiljö för barn och ungdomar

Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna har tagit fram dokumentet Skapa trygga
idrottsmiljöer för barn och ungdomar. Det dokumentet utgör en grundbult i vår klubbs
verksamhet och de värderingar vi har.
Här
hittar
du
dokumentet:
http://www.svenskidrott.se/globalassets/svenskidrott/dokument/undersidor/barn--ochungdomsidrott/skapa_trygga_idrottsmiljoer_webb_rev_nov-2013.pdf
5.2.2

Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod

Klubben följer Svenska Konståkningsförbundets uppförandekod. Koden gäller alla i
föreningen. Enligt koden gäller följande:
1. Vi ger alla medlemmar inom svensk konståkning en möjlighet att uppleva glädje, glöd
och gemenskap
2. Vi ansvarar för åkarnas och övriga aktivas hälsa och välmående i samband med
konståkningsverksamhet.
3. Vi underlättar åkarens och övriga aktivas utveckling med utgångspunkt i den enskilda
individens utvecklingsnivå, förutsättningar och ambitionsnivå.
4. Vi är goda förebilder genom vårt uppförande både på och utanför isen.
5. Vi bidrar till åkarens och de övriga aktivas utveckling genom att göra dem delaktiga i
beslut som rör deras konståkningsutövande samt skapar en miljö där individen
reflekterar och tar ansvar.
6. Vi förespråkar och utövar rent spel och en dopningsfri idrott.
7. Vi håller oss uppdaterade kring och är förtrogna med gällande stadgar, regler och
allmänna bestämmelser för föreningen, distriktet och förbundet.
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8. Vi accepterar ingen form av kränkningar eller trakasserier.
9. Vi respekterar varandras olika roller och uppdrag samt accepterar spelets regler,
regeltolkningar och beslut vid tävling och test.
10. Konståkning är en idrott för alla och vi respekterar allas lika värde.

5.2.3

Att vara konståkningsförälder

Svenska Konståkningsförbundets handbok för föräldrar som vill stötta och stärka sina
konståkande barn ska genomsyra vår klubbs verksamhet.
5.3

Trygg idrottsmiljö

Vi har alla till uppgift att skapa trivsel för varandra och göra varandra bättre. Det kan vi
göra på olika sätt. Här är några exempel på vad som förväntas av en medlem i Lerums
Konståkningsklubb mot alla i vår klubb.
i.

Vi hälsar på varandra.

ii.

Vi hjälper varandra.

iii.

Vi strävar alla efter att vara en god klubbkompis.

iv.

Vi hejar på och stöttar varandra på träning, tävling, test, med flera
arrangemang.

Vi har nolltolerans mot kränkningar. Klubben har riktlinjer för att främja likabehandling
och för att motverka diskriminering och kränkande behandling. De riktlinjerna finns på
hemsidan.
5.4

En god arbetsmiljö

Lerums Konståkningsklubb och dess medlemmar är arbetsgivare åt våra anställda
tränare. Vi är skyldiga att säkerställa att tränarna har en god arbetsmiljö. Vi följer
tillämpliga arbetsmiljörättsliga författningar och föreskrifter.
6

KONSTÅKNINGENS GRUNDER

6.1

Hur det går till att bli och vara konståkare

Goda tips om hur det går till att bli och vara konståkare finns på Svenska
Konståkningsförbundets
hemsida:
http://skatesweden.se/sv/konstakningensabc/blikonstakare-i-sju-steg/
För elitsatsningen gäller särskilda förutsättningar som tränare, åkare och klubb planerar
på individuell basis.
6.2

Klubbens fem märken

Alla åkare som ännu inte är tävlingsåkare tränar för att klara klubbens fem märken. Vad
som ingår i varje märke framgår av ett särskilt dokument på vår hemsida.
När åkaren har klarat eller är nära att klara märke fyra eller fem börjar åkaren parallellt
också att träna på de två grundtesterna, se nästa avsnitt.
6.3

Tester

Testerna regleras av Svenska Konståkningsförbundets testsystem. Testsystemet och
åkarens ålder styr vilken tävlingsklass åkaren får tävla i.
Testsystemet består av två delar, Basictester och Friåkningstester. Basictesterna syftar
till att åkarna ska lära sig grundläggande skridskoteknik, bågar, skär och vändningar.
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Friåkningstesterna syftar dels till att kvalitetssäkra teknikutvecklingen, dels till att dela in
åkarna kunskapsmässigt för tävlingar för att man ska få tävla mot åkare på samma nivå.
Basic- och friåkningstesterna testas separat. Första testnivån är grundtest och sedan
följer test 1 till 4. I friåkning finns dessutom test 5 och 6.
Vid alla tester behövs två domare, utom vid friåkningstest 5 och 6 som endast kan
genomföras vid A-tävlingar eller högre tävlingsnivå.
Testreglerna finns att ladda ner på svenskkonstakning.se. För att få testa måste man ha
löst åkarlicens, se nedan.
Läs gärna mer om vad du kan tänka på inför test i vårt dokument på hemsidan: ”Att
tänka på inför test”.
6.4

Tävlingar

Det svenska tävlingssystemet är uppbyggt med ett antal olika tävlingstyper anpassade
för de olika åkarnas utvecklingsnivå. Åkarna delas in i tävlingsklasser efter ålder och
kunskapsnivå. För att få tävla krävs att man har en åkarlicens som man löser årligen.
Tävlingsverksamheten i Sverige följer de regler och riktlinjer som beslutas av Svenska
Konståkningsförbundet och följer de internationella reglerna som International Skating
Union, ISU, fastställer varje år.
Du kan läsa mer om de olika tävlingarna på Svenska Konståkningsförbundets hemsida:
http://skatesweden.se/sv/konstakningensabc/de-olika-tavlingarna/
Bedömningssystemet innebär enkelt uttryckt från att en teknisk panel identifierar vad
åkaren utför och värderar svårighetsnivån. Därefter värderar en domarpanel kvaliteten
på de utförda elementen. Alla element har ett fastställt värde och finns listade i tabeller.
Se mer information om bedömningssystemet på:
http://skatesweden.se/sv/konstakningensabc/bedomningsguiden/
Läs mer om vad du kan tänka på inför tävling i vårt dokument ”Att tänka på inför tävling”.
6.5

Hoppskola

På Svenska Konståkningsförbundets hemsida kan du lära dig allt om de sex hoppen i
konståkning: http://skatesweden.se/sv/konstakningensabc/hoppskola/
7

KONSTÅKNINGSSÄSONGEN

7.1

Klubben bedriver verksamhet över helåret

Lerums Konståkningsklubb bedriver verksamhet över helåret. Eftersom Vättlehallen, där
vi bedriver vår huvudsakliga verksamhet, inte har öppet hela året delar vi in
verksamheten i en ordinarie säsong, en eftersäsong och sommarsäsong.
7.2

Klubbens ordinarie säsong

Den ordinarie säsongen följer Vättlehallens öppethållande. Vättlehallen är denna säsong
öppen vecka 34/2017-vecka 17, 2018.
För den ordinarie säsongen finns ett ordinarie schema och en ordinarie gruppindelning,
se nedan om framtagandet av schema och grupper.
Under den ordinarie säsongen bedrivs träning och test- och tävlingsverksamhet. Vi
arrangerar då också uppvisning som avlutning av varje termin.
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7.3

Klubbens eftersäsong

Klubbens eftersäsong inträder direkt efter att Vättlehallen stänger. Eftersäsongen pågår
våren 2018 preliminärt under veckorna 18-22.
Under eftersäsongen bedriver klubbens träning på is i de ishallar utanför Lerums
kommun där vi kan hyra is och off ice-träning i olika former vid Vättlehallen.
Under eftersäsongen planeras kommande säsong.
7.4

Sommarsäsong och klubbens sommarläger

Efterhand som en konståkare utvecklas i sin konståkning kommer åkarens träning att
bedrivas över helåret. Elitserieåkare tränar normalt 11-11,5 månader per år på is. Åkare
i lägre tävlingsklass tränar något kortare tid. Eftersom Vättlehallen inte är öppen över
helåret är våra åkare och tränare hänvisade till att delta i olika sommarläger som
arrangeras i eller utanför Sverige.
Klubben arrangerar flera sommarläger i Vättlehallen. De arrangeras normalt
vecka 31 – elitläger: ett sexdagarsläger för elitsatsande åkare.
vecka 32 – miniläger: ett miniläger för klubbens tävlingsåkare
vecka 33 – basläger: ett femdagarsläger för alla.
8

PLANERING AV VERKSAMHETEN FÖR EN VISS SÄSONG

En kommande säsongs verksamhet planeras under april-juni den innevarande
säsongen. Det ordinarie tränarteamet, kansli och styrelsen bedriver under denna period
ett arbete enligt en angiven arbetsfördelning, för att förbättra verksamheten inför
kommande säsong.
Inom ramen för förbättringsarbetet genomförs en enkät hos klubbens medlemmar i
konståkningsgrupperna. Vidare håller elittränarteamet målsamtal med åkare i klubbens
elitgrupp. Styrelsen tar in information om hur det har fungerat den gångna säsongen för
vissa fasta funktioner som cafégrupp, entrégrupp och showkommitté.
Förbättringsarbetet samlas upp vid en heldagslång kick off-konferens där styrelse, kansli
och det ordinarie tränarteamet deltar. För konferensen gäller en agenda som täcker in
klubbens olika verksamheter och administration. Vid kick off-konferensen reflekterar
deltagarna över den gångna säsongen och förbättringsförslag tas fram. Vissa
förbättringar beslutas vid konferensen medan andra kompletteras och beslutas av
tränarteam, delar av tränarteam och/eller styrelse kort efter konferensens genomförande.
Normalt publiceras senast den 30 juni schema, grupper och nya dokument för
kommande säsong för medlemmarna.
Medlem får möjlighet att anmäla sig bindande att ingå i tilldelad grupp. På så vis säkrar
medlemmen sin tilldelade plats. Normalt ska anmälan ske senast den 15 juli. Se vidare
nedan.
Efter den 15 juli görs en uppdaterad genomgång av grupper och schema mot bakgrund
av de inkomna anmälningarna.
En mer detaljerad planering av tävlingar, tester m.m. genomförs med start vecka 32.
Löpande justeringar av ordinarie schema, grupper och justeringar på grund av
arrangemang och istidsbyten m.m. sker under säsongen.
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9

SCHEMA OCH GRUPPER

9.1

För skridskoskolan och övrig breddverksamhet

Schema och grupper för skridskoskolan och övrig breddverksamhet framgår av
hemsidan.
9.2

För konståkningsgrupperna

Schemat för konståkningsgruppernas
istidstillgången och antalet åkare.

ordinarie

säsong

styrs

i

huvudsak

av

Schemat för en ordinarie säsong som startar vecka 34, tas fram under våren och går i
huvudrag till så här.
Elittränarteamet tar under april-maj månad fram ett utkast till schema och grupper.
Åkarna delas in av dem i olika grupper mot bakgrund av deras kompetens och ålder och
satsning på konståkningen. Elittränarteamet tar in synpunkter från övriga tränare på
grupper i akademin och deras schema. Förslaget behandlas också på en kick off under
senvåren (senare delen av maj eller början av juni) där tränarteam och styrelse deltar.
Vid kick off-en kan justeringar föreslås som elittränarteamet får beakta för eventuell
justering.
Elittränarteamets förslag till schema och grupper behandlas därefter igen vid
styrelsemöte som hålls före juni månads utgång. Styrelsen beslutar om schema och
grupper utifrån framför allt ekonomiska kriterier, behovet av istidsutnyttjande, antalet
åkare och lämpligt minimi- och maximiantal åkare per grupp, satsning på både bredd
och elit och vikten av social samhörighet.
När styrelsen har beslutat om schema och grupper kommuniceras det ut till
medlemmarna. Det sker normalt senast före juni månads utgång.
Medlem som vill börja i den grupp som medlemmen har erbjudits att ingå ifrån höstterminens start har därefter att anmäla sig som medlem på en särskild länk därför:
”Anmälan medlemskap” inom den tid som anges där. Normalt är sista dag för anmälan
för höstterminen den 15 juli. Anmälan är bindande och innebär att medlemmen är
skyldig att betala hela höstterminsavgiften och medlemsavgiften även om medlemmen
av något skäl inte skulle starta. En anmälningsavgift ska också betalas inom viss ti för
att platsen i gruppen ska kunna garanteras.
När klubben fått in anmälningarna per den 15 juli gör elittränarteamet och styrelsen en
förnyad genomgång av grupperna och schemat. Skälet är att det kan ha kommit till nya
åkare och det kan även vara åkare som har slutat. Det är först då som elittränarteam
och styrelse kan ta ställning slutligt till schema och grupper.
Eventuella justeringar i grupper och eventuellt justerat schema kommuniceras ut till
medlemmarna omkring 10 augusti. Grupper och schemat gäller för starten från och med
vecka 34.
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9.3

Gruppstegen

Åkare kan efterhand som åkaren utvecklas i sin konståkning och blir äldre avancera
vidare i gruppstegen – så som den är utformad utifrån kompetens – enligt följande
principer och gruppfördelning.
– Skridskoskolan: barn och ungdomar i alla åldrar.
– Föräldrar eller andra vuxna som vill lära sig konståkning och f.d. konståkare:
Vuxengruppen.
– Första konståkningsgrupp: åkare som vill gå vidare från skridskoskolan och lära sig
mer om konståkning. De grupperna utgörs under denna säsong av U3 och M4
– Miniorgrupper i konståkningsakademin: utgörs främst av minioråkare och denna
säsong av M, M1, M2 och M3.
--Ungdomsgrupper i konståkningsakademin: utgörs främst av ungdomsåkare och denna
säsong av U1 och U2.
- B1: B-tävlingsåkare i konståkningsakademin med siktet mot att bli A-tävlingsåkare.
- A2: B-tävlingsåkare i tävlingsklass U13 i konståkningsakademin med siktet mot att bli
A-tävlingsåkare och A-tävlingsåkare med siktet mot att bli elitserieåkare.
- A1: B-tävlingsåkare i tävlingsklass U15 i konståkningsakademin med siktet mot att bli
A-tävlingsåkare och A-tävlingsåkare med siktet mot att bli elitserieåkare.
- Elit 2: Yngre elitserieåkare eller A-serietävlingsåkare i elitgrupp med siktet mot att bli
elitserieåkare.
- Elit 1: Elitserieåkare U15 och äldre i elitgrupp med siktet mot att ligga i toppen av sin
tävlingsklass och ta sig vidare uppåt därifrån.
10

TRÄNING OCH BETALNING

10.1

Allmänt

Här följer några grundprinciper för träningsupplägget för våra konståkningsgrupper.
10.1.1

Gruppansvarig tränare

Varje grupp har en ansvarig tränare. Med den tränaren ska åkaren samråda om sin
träning, märken, tester och tävling.
10.1.2

Träning på och utanför is

Konståkning är en sport som tränas på och utanför is. Utanför isen tränar åkarna
konståkningsanpassad och skadeförebyggande fysisk träning s.k. off ice-träning.
Utanför isen tränar åkarna också dans.
10.1.3

Basutbud och tilläggsutbud

Alla åkare tränar på den istid som är schemlagd för åkarens grupp – basutbud.
Utgångspunkten är att alla konståkningsgrupper har både isträning och off ice-träning.
Utgångspunkten är också att alla tävlingsåkare har dans i sitt schema.
Åkare kan köpa till vissa istider enligt schemat – tilläggsutbud. Åkare som inte är
tävlingsåkare kan köpa till dansträning.
Vissa extra istider erbjuds för att utnyttja istider osv. Vissa är kostnadsfria, andra inte.
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Alla åkares träning på och utanför is subventioneras till stor del genom klubbens intäkter
från sponsorer, arrangemang och ekonomiskt stöd från stat och kommun. Ingen åkare
betalar därför fullt ut den faktiska kostnaden för åkarens träning, tävling med flera
aktiviteter inom vår verksamhet. Se nedan om betalningsskyldigheten under rubriken
Goda betalningsrutiner.
10.1.4

Förhinder på grund av skolschemakrock

Vid förhinder att träna en viss tid för hela terminen/hela säsongen p.g.a. skolschema
eller arbete kan ev. annan tid bestämmas. Ett individuellt anpassat schema för en åkare
för en termin/säsong tas fram av gruppansvarig tränare tillsammans med myndig
åkare/vårdnadshavaren för omyndig åkare och beslutas av styrelsen.
Schemat justeras inte för en åkare av andra skäl. Inga enstaka istidsbyten kan göras.
10.1.5

Läger

Klubben arrangerar lägerverksamhet och tar då ut en särskild lägeravgift för det.
Anmälan till läger innebär att avgiften ska betalas, se vidare under rubriken om Goda
betalningsrutiner.
10.1.6

Goda betalningsrutiner

Medlem ansvarar för goda betalningsrutiner, vilket innebär att denne betalar
anmälningsavgift, medlemsavgift, terminsavgift, tävlingsavgift m.m. inom angiven tid.
Åkare som behöver dela upp betalningen får be om betalningsplan hos vår
ekonomiadministration.
Medlem ska betala den avgift som är angiven för anmälan till ordinarie säsong, läger,
extra träningar, arrangemang etc. Medlem bör vara medveten om att alla åkares träning
på och utanför is subventioneras till stor del genom klubbens intäkter från sponsorer,
arrangemang och ekonomiskt stöd från stat och kommun och att ingen åkare därför
betalar fullt ut den faktiska kostnaden för åkarens deltagande i vår verksamhet. För en
terminsavgift kan viss nedsättning ske under vissa förutsättningar på grund av skada
och då enligt beslut av styrelsen. Avgifter ska i övrigt betalas fullt ut och inom
förfallotiden oavsett om åkaren deltar eller inte och oavsett om åkaren eller dennes
familj anser att träningen har motsvarat deras förväntningar eller inte.
Åkare ska ha betalt alla förfallna avgifter för en termin för att få starta nästa termin.
10.2

Programkomponentsträning

Angående programkomponentträning, se särskild information därom på hemsidan.
10.3

Privatträning

Åkare som vill träna privat för någon av klubbens tränare får gärna göra det på is eller
off ice, i den mån tränaren inte är engagerad eller engageras i klubbens uppdrag.
Klubbens verksamhet går alltid före eventuella privata uppdrag.
Tränaren ska behandla åkare på samma kompetensnivå på lika sätt.
Privatträning innebär att åkare betalar tränaren privat och ska skatteredovisas av
tränaren genom egen firma eller i den egna privata deklarationen.
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11

FÖRSÄKRING OCH ÅKARLICENS

Genom medlemskapet i Svenska Konståkningsförbundet omfattas föreningen och dess
medlemmar auotmatiskt av två försäkringar, beroende av vilken roll man har – ledare
eller aktiv. De åkare som vill testa och tävla måste betala en så kallad åkarlicens för
varje säsong.
11.1

Försäkringar

Medlemmar i en förening som vår klubb som är ansluten till
Konståkningsförbundet omfatta per automatik av två försäkringar i Folksam.
11.1.1

Svenska

Riksidrottsförbundets grundförsäkring

Denna försäkring är ett grundskydd för föreningen. Den omfattar inte aktiva idrottsutöva
eller anställda eller föreningens egendom.
11.1.2

Svenska Konståkningsförbundets ungdomsförsäkring

Denna försäkring är en olycksfallsförsäkring som gäller alla aktiva idrottsutövare som
inte tävlar. Den gäller från och med den 31 augusti till det kalenderår den aktive fyller
16 år. Försäkringen gäller vid träning och läger samt på vägen dit och hem.
11.2

Åkarlicens

Enligt Svenska Konståkningsförbundets regelverk måste alla åkare som vill delta på test
eller i tävling lösa en åkarlicens inför varje säsong. Åkarlicensen gäller från den
1 september till 31 augusti följande år. I åkarlicensen ingår en olycksfallsförsäkring
tecknad i Folksam som gäller vid tävling, träning och läger samt på vägen dit och hem.
Åkarlicens gäller oavsett ålder.
Kostnaden är 350 kronor/åkare. Betalning ska ske till Lerums Konståkningsklubbs
bankgiro: 371-2403. Märk betalningen med åkarens för- och efternamn.
När betalning inkommit från åkaren till klubben betalar klubben licens för åkaren för
kommande säsong.
12

ATT TÄNKA PÅ INFÖR TEST

Gruppansvarig tränare beslutar om vilka åkare som ska tas ut för test och vilka tester
åkaren ska genomgå. Kansliet meddelar åkarna detta i så god tid om möjligt före test.
Åkare som ska testa för en eller båda grundtesterna ska betala en åkarlicens, se nedan
före genomförandet av grundtest.
I övrigt, se dokumentet ”Att tänka på inför test”.
13

ATT TÄNKA PÅ INFÖR TÄVLING

Se särskild information därom i dokumentet ”Tävlingsinformation 2017-18”.
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14

UTRUSTNING

14.1

Skridskor

Det är viktigt att ha bra skridskor. Vill man lära sig konståkning ska man ha taggar på
skridskorna.
En bra konståkningsskridskor är rak och stadig. Skenan ska bilda 90 grader mot isen.
Påfrestningen på foten är stor och därför ska längan ha ett kraftigt och stadigt skaft.
Till nybörjare rekommenderar vi en enklare nybörjarskridsko. Vi vill inte att ni köper
skridskor som ser ut/marknadsförs som konståkningsskridskor i ordinarie sportbutik om
det inte är en konståkningsskridskor, eftersom de normalt inte är konståkningsskridskor
utan billigare kopior av dem. Konståkningsskridskor köper du normalt i specialiserade
konståkningsbutiker.
Tala med din tränare innan du köper konståkningsskridskor. Kontakta också gärna vår
leverantör Sport with Success: http://sportwithsuccess.se/sv/
14.2

Hyra skridskor

Åkare som inte är tävlingsåkare när terminen startar kan hyra skridskor av klubben för
en viss avgift. Uthyrning sker under ordinarie säsong varje söndag mellan kl. 08.0011.00 då klubben har träning.
Om skridskorna är skadade efter uthyrningen eller du inte returnerar skridskorna inom
angiven tid är du skyldig att utöver hyra ersätta klubben för klubbens kostnad att köpa in
nya skridskor med skenor av motsvarande märke och kvalitet.
14.3

Köpa eller sälja begagnade skridskor

Under klubbens länk för köp och sälj finns det annonser med begagnade skridskor m.m.
till försäljning. Fråga er gruppansvarige tränare om råd innan ni köper begagnade
skridskor.
14.4

Slipning skridskor

Klubben anlitar konståkningstränaren Thomas Öberg för att slipa skridskor. Thomas
slipar normalt varje måndag morgon och skridskora är då färdigslipade kl. 14.00 på
måndagen. Skridskorna ska därför lämnas senast söndag kväll i klubbrummet på därför
avsedd plats. Skridskorna kan lämnas i samband med vår träning när klubbrummet är
öppet. Betalning ska ske genom swish eller kontant enligt informationen vid sliphyllan.
Vid behov kontakta Thomas Öberg direkt på:
Mejl: obergthomas1@gmail.com
Mobil: 0763-760193
14.5

Hjälm och huvudskydd

Hjälm är ett viktigt skydd när åkaren är nybörjare i konståkning.
För alla aktiva är det därför obligatoriskt att bära hjälm innan åkaren har klarat alla
klubbens fem märken och klarat Svenska Konståkningsförbundets två grundtester.
När åkaren har klarat båda grundtesterna och inte behöver bära hjälm längre kan, men
behöver inte, åkaren bära ett huvudskyddd som åkaren kan köpa i konståkningsbutik.
Kontakta gärna vår leverantör Sport with Success: http://sportwithsuccess.se/sv/
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Vid tävling i konståkning får åkaren inte bära huvudbonad. Det är skälet till att åkare
som börjar tävla, i vart fall efter ett tag, inte bär hjälm på vare sig träning eller tävling.
14.6

Klädsel

Klädsel för åkare i skridskoskolan finns under informationen för skridskoskolan. Åkaren
ska hålla sig varm och ha en god rörelseförmåga. Lager på lager är att föredra framför
tjocka overaller. Fingervantar är att föredra framför tumvantar.
Klubben säljer skridskoskydd, strumpor, hotpants, träningsbyxor, vantar, klubbjackor
och klubbyxor som är ändamålsenliga för träningen. Med klubbkläderna får åkaren
också en känsla av tillhörighet till klubben. Klubbkläderna bidrar därför också till att
åkaren identifierar sig med konståkningssporten och som konståkare. Försäljning sker
vid våra arrangemang samt kl. 08.00-11.00 söndagar då vi har verksamhet i
Vättlehallen.
För övriga tillbehör hänvisar vi till konståkningsbutik. Kontakta gärna vår leverantör
Sport with Success: http://sportwithsuccess.se/sv/
Elitserieåkarna bär särskilda klubbkläder.
15

SPRID KUNSKAP VIA VECKOBREV OCH HEMSIDAN/SOCIALA MEDIER

Om du har fotografier och information från tävling, läger eller annan aktivitet som du vill
publicera på hemsidan, vår Instagramsida eller vår Facebooksida, kan du skicka dem till
våra ansvariga för de medierna. Kontaktpersonerna finns på hemsidan.
16

ORDNINGSREGLER

Här följer ett antal grundläggande ordningsregler som alla medlemmar har att följa.
16.1

Ledstjärnor för dig som vårdnadshavare

Alla medlemmar ombeds tänka på följande, som också följer av Svenska
Konståkningsförbundets handbok för föräldrar som vill stötta och stärka sina
konståkande barn: Att vara konståkningsförälder:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Våra aktiva är främst barn och ungdomar
Tränarna planerar och leder träningen
Domarna dömer och de är människor
Styrelseuppdrag och andra fasta funktionärsuppgifter utförs ideellt
Alla gör så gott de kan
Publiken hejar på alla
Vi är i ishallen för att ha roligt.

Du som är vårdnadshavare för en åkare i vår klubb förväntas följa klubbens värdegrund,
verksamhet och de mer detaljerade ledstjärnor som Svenska Konståkningsförbundet har
tagit fram för föräldrar i handboken: Att vara konståkningsförälder.
Tänk därför på följande viktiga saker som gäller för dig som förälder:
a) Informera dig om klubbens mål och syfte med sin verksamhet. Det kan ge en bra
vägledning om verksamheten erbjuder det ni söker för ert barn.
b) Stötta ditt barn genom att hålla dig informerad om vad som är på gång i klubben.
ta del av utskick och information via de kanaler vi erbjuder.
c) Fundera på hur du ka hjälpa klubben och därigenom stötta både ditt och andras
barn i sitt idrottande. Fråga klubben vad den behöver hjälp med och var beredd
att lägga egen tid på ditt/dina barns fritidsaktiviteter under några år.

DETTA ÄR LERUMS KONSTÅKNINGSKLUBB V2.DOCX

23

d) Att bli en konståkare innebär också att ta ansvar för sin träning i takt med att
man blir äldre och utökar träningsmängden. Ett led i att växa som utövare av vår
idrott är att själv lära sig att knyta skridskor, se till att nödvändig turumstning är
med vid träning och att kommuicera med sin tränare och ledare. Överambitösa
föräldrar kan ibland stjälpa i stället för att hjälpa.
e) Låt ditt barn – så långt det är möjligt – ta ansvar för sin egen konståkning.
f) Uppstår det problem, se då till att kommunicera enskilt med ansvarig ledare vid
lämpligt tillfälle. Detta utan att andra barn/vårdnadshavare är närvararande.
g) Attityder och väreringar är viktiga kompontenter inom idrott. Ta del av klubbens
värdegrund och policy.
h) För att idrott ska bli riktigt kul är det viktit att ha bra träningskompisar. Det gäller
att kunna vara en bra kompis både i upp- och nedgång och i med- och motgång.
Tala med ditt barn om vikten av att vara en bra kompis.
i) Informera dig om klubbens regler för att delta på tester och tävlingar och om hur
det går till på tester och tävlingar. Det underlättar när det eventuellt är dags för
det.
j) Utbildningen till att bli en ”fullärd” konståkare är lång och krävande. Det tar olika
lång tid för olika individer att nå sina mål. Ha förståelse för det inför tester och
tävlingar. Ha tålamod.
k) Tänk på att det är ditt barn som idrottar och inte du som vårdnadshavare. Barnet
gör detta för att få uppleva: gemenskap, spänning, glädje, utveckkling, nå god
fysisk form och få utlopp för sin energi.
l) Stötta ditt barn genom att se till att barnet äter allsidigt och vilar tillräckligt och
inte tränar skadad eller sjuk.
m) Ett bra sätt att stötta är också att hjälpa till så att kombinationen skola och idrott
fungerar.
n) Alla barn mår bra av kärlek. Älsa ditt barn som det är – utan krav på prestation
och resultat. Lyssna och fråga och var uppmuntrande och stödjande.
o) Att träna och tävla är att lära och man kan lära av både med- och motgångar. Du
som vårdnadshavare har en viktig roll att stötta i såväl med- som motgång.
16.2

Ledstjärnor för dig som åkare – om att vara en bra träningskompis och
vän

För alla aktiva är det viktigt att respektera följande ledstjärnor som följer av Svenska
Konståkningsförbundets handbok för föräldrar som vill stötta och stärka sina
konståkande barn: Att vara konståkningsförälder:
a) Behandla alla kompisar lika
b) Visa respekt och följ uppsatta regler
c) Lyssna på och se andra kompisar
d) Ge beröm
e) Hjälp och stötta dina kompisar i med- och motgång
f)

Prata med andra

g) Sprid positiv energi
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16.3

Ledstjärnor för dig som tränare

En bra tränare är enligt Svenska Konståkningsförbundets handbok för föräldrar som vill
stötta och stärka sina konståkande barn: Att vara konståkningsförälder, en tränare som:
a) Är medveten om att denne är en förebild för sina åkare – i alla sammanhang
b) Lyssnar och bryr sig om och ser alla och inte har favoriter
c) Som har som första prioritet att utbilda och utveckla konståkare på bästa sätt,
inte att samla priser
d) Som utbildar sig kontinuerligt för att de de bästa möjliga förutsättningarna för de
man tränar
e) Är lyhörd och känner av hur gruppen mår
f)

Tar kontakt med klubbens styrelse för hjälp om så behövs

g) Följer klubbens värdegrund, verksamhetsplan m.fl dokument som gäller för
klubben
Våra ordinarie tränare har åtaganden i sina respektive tränaravtal som bland annat
innefattar ovanstående ledstjärnor. Alla våra tränare förväntas uppfylla dessa
ledstjärnor.
16.4

Tränaren planerar och leder träningen

Det är tränaren som planerar och leder träningen. Såväl åkaren som dennes
vårdnadshavare har därför att förlita sig på att tränaren genomför sitt uppdrag och att ha
förtroende för tränaren.
Åkaren och dennes vårdnadshavare förväntas
gruppansvarig tränare i all planering för åkaren.

därför

också

samråda

med

Såväl åkaren som dennes vårdnadshavare och andra ska respektera tränarens behov
av en god arbetsmiljö.
16.5

Vid förhinder att delta i viss träning

Vid sjukdom eller annat förhinder att delta i viss träning ombeds åkaren meddela
gruppansvarig tränare det i så god tid som möjligt. Tränarens kontaktuppgifter finns på
hemsidan under rubriken tränare.
16.6

Vårdnadshavare och andra får inte störa tränaren eller träningen

Vi har god ordning i vår verksamhet. Vårdnadshavare och andra får därför inte störa
tränaren eller träningen. Det innebär att föräldrar, andra vuxna, syskon med flera som
inte ingår i den schemalagda träningen inte får vistas vid sargen under isträning eller i
lokal där vi bedriver off ice-träning eller dans. Undantag gäller om tränaren särskilt bjudit
in föräldrar eller andra till att titta på träningen. Åskådare rekommenderas därför att
vistas i cafédelen eller på läktaren.
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16.7

God ordning i lokalerna

16.7.1

Gymnastiksalen

Av ordnings- och säkerhetsskäl får barn och ungdomar under 15 år inte använda
redskap i gymnastiksalen eller i gymmet utan att tränare medföljer. Du som
vårdnadshavare har ansvar att informera ditt barn om det. Du har också ansvar för
barnet när det inte är på träning i klubbens regi. Åkarna får vara i gymnastiksalen och
värma upp utan tränare men de får alltså inte använda några redskap. Åkarna får inte
äta eller dricka något i gymnastiksalen.
16.7.2

Omklädningsrummen – enbart åkare

I omklädningsrummen får endast åkarna vistas. De åkare som behöver hjälp att knyta
skridskorna får göra det med vuxens hjälp utanför omklädningsrummet. Åkarna byter om
i följande omklädningsrum. Är ett omklädningsrum låst, be då en av tränarna att låsa
upp.
I omklädningsrum 5 där vi har ett antal unga åkare i behov av förälders hjälp att knyta
skridskor får föräldrarna bistå åkarna med att knyta skridskor.
Omklädningsrum 7: Elit 1 och elit 2
Omklädningsrum 8: M, M1, M2, M3, A1, A2, B1, U1
Omklädningsrum 5: M4, U2, U3
16.7.3

Klubbrummet – är framför allt tränarnas arbetsrum

Klubbrummet är framför allt tränarnas arbetsrum. Alla åkare, vårdnadshavare och andra
ombeds respektera det och att tränarna mellan träningspassen behöver egen tid för att
samtala om träningsplaneringen.
Tävlingsåkare som tränar mycket förvarar ofta sina skridskor och väskor i klubbrummet.
Kom ihåg att ni gör det på egen risk. Klubbrummet står tidvis öppet under våra träningspass. Klubben ansvarar därför inte för åkarens privata ägodelar.
17

INFORMATION OCH ANMÄLNINGAR

Nyheter och central information från klubben finns på hemsidan: www.lerumskk.se och
skickas även i mejlform till medlemmarna. Skridskoskolans medlemmar får enklare
utskick om skridskoskolans verksamhet. Medlemmarna i konståkningsakademin och
elitgruppen får information veckovis via veckobrev från ordföranden. Som regel skickas
de veckobreven ut söndag kväll.
Anmälningar till klubbens
anmälningsfunktioner.
18

olika
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regel
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MEDLEMSKAP OCH PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

Du som vill bli medlem i Lerums Konståkningsklubb får anmäla dig via klubbens
hemsida. Det gäller en viss anmälningsfunktion för dem som vill delta i skridskoskolan
och en annan anmälningsfunktion för dem som vill delta i konståkningsgrupp.
Genom att ansöka om medlemskap:
•Bekräftar du att du har läst och förstått Lerums Konståkningsklubbs verksamhet,
speciellt klubbens värdegrund och de förväntningar som ställs på åkare och
vårdnadshavare. Verksamheten presenteras på klubbens hemsida.
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•Godkänner du att klubben använder uppgifterna enligt personuppgiftslagen. Du
godkänner alltså att personuppgifter om dig/ditt barn behandlas elektroniskt för att
klubben ska kunna bedriva sin verksamhet t.ex. genom medlemsregister, ansökan om
bidrag från stat och kommun för verksamheten, anmäla åkare till tävlingar och andra
arrangemang och skicka information via mejl till medlemmarna.
•Godkänner du att uppgifter som inte skadar eller kränker vare sig individ eller grupp
som t.ex. namn, bild, statistik etc. publiceras på klubbens officiella hemsida, Facebookgrupp, Instagramsida och som används i klubbens marknadsföring.
Om särskilda behov finns angående hantering av personuppgifter, till exempel vid
skyddad identitet, kontaktar du ordföranden så att vi kan hantera era uppgifter korrekt.
Din ansökan om medlemskap behandlas av styrelsen, och när ansökan är godkänd
skickas faktura för medlemsavgift ut.

__________________________
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