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Sammanträden och möten
Styrelsen har haft tio protokollförda sammanträden.

Sammankomster förbund/klubbar
• Västergötlands konståkningsförbund höll årsmöte i den 28 maj 2020 på Vara folkhögskola.
• Den 19 september anordnades en regional utbildningsdag i Skövde med cirka 20 deltagare. DanErik Bergström och Carina Ward höll i utbildningsdagen.

Sammankomster där VKF varit representerade
SKF:s årsmöte den 26 september 2020, digitalt, VKF representerades av Christer Glantz.
Carina Ward har närvarat på följande möten med SKF (digitalt):
4 november diskussion kring covid-19 och rekommendationer
3 december Ordförandedialog
8 december angående Handlingsplanen
Maria Johansson har representerat VKF i projektgruppen kring
förbundsutvecklingsplanen/handlingsplanen.

Föreningsverksamhet
Till förbundet har under året elva konståkningsföreningar/klubbar varit anslutna:
• Alingsås KK
• Borås KK
• Konståkarna Borås
• KK Trollhättan-Vänersborg
• Lidköpings KK
• Mariestads KK
• Skara KF
• Skövde KK
• Tibro KK
• Töreboda KK

• Ulricehamns KK

Tävlingsverksamhet i VKF säsongen 2020/2021
Stjärntävlingar
• 7-8 november: Borås KK (Isknallen) – inställd!
• 5-6 december: Skövde KK (Billingestjärnan) – inställd!
• 16-17 januari: Skara KF (Skarapiruetten) – inställd!
• 30-31 januari: Alingsås KK (Alingsåsstjärnan) – inställd!
• 13-14 februari: KK Trollhättan-Vänersborg (Trollstjärnan) – inställd!
• 27-28 februari: Ulricehamns KK (Åsundens pärla) – inställd!
• 13-14 mars: Konståkarna Borås (Knalleskäret) – inställd!
• 20-21 mars: Skövde KK (Billingetrollet) – inställd!
• 17-18 april: Borås KK (Vårhoppet) – inställd!
Klubbtävlingar
• 28-29 november: Lidköpings KK (Läckötrofén) – inställd!
• 5-6 december: Ulricehamns KK (Energihoppet) – inställd!
• 6-7 februari: Tibro KK (Tibro Trofén) – inställd!
• 20-21 mars: Skövde KK (Billingetrofén) – inställd!
A-tävlingar
• 3-4 oktober: Tibro KK (Tibro Pokalen)
10-11 oktober: Borås KK (skulle varit elittävling)
• 14-15 november: KK Trollhättan-Vänersborg (Göte L:s Pokal) – inställd!
• 21-22 november: Tibro KK (Helgessons Trophy) – inställd!
23-24 januari: Lidköpings KK (DM) – inställd)
• 28-29 mars: Tibro KK (Lars G:s Pokal) – inställd!
Elitserietävlingar
9-11 oktober: Borås KK
•6-8 november: Tibro KK (Lars G:s Pokal) – inställd!
Dubbel elitserie
• 9-11 oktober: Borås KK (Elitknallen) (Elit + A-tävling pga. Covid)
Synkrokval/klubb Synkro
• 31 oktober- 1 November: Konståkarna Borås (Knallepokalen)
SKF-trofén
• 5-7 mars: Göteborg– inställd!
SM-veckan
• 10-13 december: Linköping – inställd!

Resultat
Internationella tävlingar med deltagande av åkare från VKF
Nebelhorn Trophy, Obersdorf, Tyskland(21 deltagare), 23-26 september
18) Cassandra Johansson
124,11

Tester
Ett flertal tester har genomförts under säsongen i distriktet, väl koordinerade klubbarna emellan.

Utbildningar
Domarutbildning
Steg 1 anordnades i Tibro den 3-4 oktober 2020 i samband med deras A-tävling. Ansvarig var Anna
Nylén.
Steg 1 digitalt hos Konståkarna Borås april 2021 med Anna Nylén, 7 deltagare.
Instruktörsutbildningar
I VKF.s regi har Borås KK, Lidköpings KK samt Tibro KK anordnat instruktörsutbildningar enligt
utbildningsplanen för att trygga återväxten inom distriktet. Dessa klubbar har även arrangerat
grundutbildningar.
Lidköpings KK arrangerade Grund den 28-29 september, 15 deltagare.
Lidköpings KK arrangerade Steg 2 A den 28-29 september, 14 deltagare.
Skövde KK arrangerade Steg 1A den 12-13 september, 18 deltagare.
Borås KK arrangerade Steg 2 B den 12-13 september, 8 deltagare.

Domare och tränare inom VKF
Inom distriktet finns flera nationella och internationella domare:
Linda Angelsiöö, Tibro KK, nationell mästerskaps TS
Camilla Berggren, Lidköpings KK, nationell mästerskaps DVO
Sofia Borg, Lidköpings KK, nationell mästerskaps TS
Helena Ericson, Konståkarna Borås, ISU-mästerskaps teknisk specialist inom synkro
Jenni Honkila, Konståkarna Borås, nationell mästerskaps TS inom synkro
Louise Lindkvist, Tibro KK, nationell tävlingsdomare
Karoline Matesa, Tibro KK – Internationell tävlingsdomare samt nationell mästerskaps TC
Annie Olsén, Ulricehamns KK - Nationell mästerskaps DVO
Ann-Marie Lindqvist, Borås KK – Nationell TS
Louise Jensén, Tibro KK – Nationell TS
Vilma Lejonberg, Tibro KK – Nationell TS
Inom distriktet har vi även flera regionala tävlingdomare samt klubbtävlingsdomare.
Inom distriktet finns många tränare med instruktörsutbildning steg 4.

Läger och sammandrag 2020/2021
Skating Camp i Lidköping arrangerades under fem veckor sommaren 2020 med cirka 100 åkare per
vecka. Under två veckor arrangerades Elitcamp. Sammandrag med olika teman har genomförts i
distriktet. På de olika sammandragen har både Elitåkare, A-åkare, B-åkare och miniorer deltagit.
Följande sammandrag har arrangerats i distriktet under säsongen
2020-05-11-12 Camp VKF majsammandrag i Borås – /is- och fyssammandrag
Camp VKF/Elit arrangerades den 7-10 augusti i Tibro ishall
Camp VKF/Elit och A-åkare arrangerades den 12-16 augusti i Tibro ishall
Programgenomgång den 17 augusti arrangerades i Tibro ishall för Elit-åkare och utmanare samt Aåkare i mån av plats
Sammandragen har inriktat sig på teknik, program och fys. Sammandragen har även stärkt
gemenskapen i distriktet både mellan åkare och tränare. Sammandragen har letts av distriktets
tränare.

Distriktets tränare har erbjudits att auskultera vid samtliga sammandrag.
Uttagning till dessa sammandragsgrupper har skett enligt de kriterier som fastställts i VKF:s
verksamhetsplan för säsongen 2020-2021.
Våra elitsammandrag har hållit hög klass och gett god utveckling hos våra åkare.

Slutord
Ytterligare ett verksamhetsår har gått men som avslutades på ett ovanligt sätt och vi hoppas
att aldrig mer behöva uppleva detta.
Ovanstående tänkte vi för ett år sedan och nu ett år senare kan vi konstatera att även
säsongen 20/21 blev inställd!
Vi kunde dock genomföra en enklare variant av Skating Camp 2020 i Lidköping och vi fick
förhålla oss till alla restriktioner som kom under verksamhetens gång.
Vi fortsätter vår satsning på Skating Camp under 5 veckor på sommaren tidigare i Lidköping
och från sommaren 2021 i Skövde. Glöm inte att det är den verksamheten som möjliggör att
vi kan ordna våra sammandrag med bl a Shanetta Folle och att vi kan ge bidrag till flera av
våra duktiga åkare.
Vi är beroende av vår lägerverksamhet för att skapa förutsättningar för en fortsatt bra
verksamhet på hög nivå.
Samtidigt är vi beroende av föräldrainsatser på våra läger och sammandrag för att kunna
genomföra dessa.
Vi arbetar aktivt på att utbilda fler domare inom vårt distrikt och har egna kurser samt ger
bidrag för deltagande på centrala domarkurser.
Tränarutbildningar från grund till steg 2 anordnas regionalt i vårt distrikt.
Vi har under säsongen investerat ytterligare i vår regionala datorutrustning inkl programvara
för att kunna genomföra klubb- och A-tävlingar. Samtidigt har vi tagit beslut om att ha teknisk
support/caloperatör som man får med när utrustningen används för att säkerställa kvaliteten
och underlätta för klubbarna att inte behöva utbilda eget folk.
Denna satsning subventioneras med 65-75% av VKF till klubbar som använder utrustningen.
Vi jobbar på att alla ska känna och få en sk VKF-känsla, från tränare, åkare och engagerade
i klubbarna. Därmed fortsätter vi att utveckla oss och det ger oss en bra grund för att vara ett
av de bästa och mest framgångsrika förbunden inom Svenska Konståkningsförbundet.
Ett stort tack till alla som bidragit till att alla försöker att utveckla verksamheten i
Västergötlands Konståkningsförbund under verksamhetsåret 2020-2021 trots alla
restriktioner och förändringar med kort varsel gällande covid-19.
Efter mer än 10 år i VKFs tjänst kommer jag nu lämna som ordförande och vill passa på och
tacka för fantastiska och lärorika år.
Önskar Västergötlands KF och nya styrelsen ett stort lycka till i framtiden.

Carina Ward
Ordförande

