
Side 1 av 5 
 

 

 

 

Årsberetning 
 

 

 

 

 

2016 
 

Denne årsberetningen gir et bilde av aktivitet og økonomisk status i Ishavsbyen 
kunstløpklubb i 2016. 
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Styret 
 

 
Styrets sammensetning siden årsmøtet 30. mars 2016 
 
Leder:   Kristin Fenton 
Nestleder:  Anniken Haavind 
Medlem:  Øystein Heitmann 
Medlem:  Tore Høgås 
Medlem:  Hilde Monica Stensland 
Varamedlem:  Anneli Hansen 
Revisorer:  Maria Goncalves, Gunn Hansen (Komplett rekneskap) 
Valgkomité:  Maryna Vakulenko, Eva Skagemo Andreassen, Veronika Sørensen 

 
 
Styremøter 
Det har vært avholdt 12 styremøter, mye har også blitt avgjort via epostkorrespondanse 
mellom møtene. I tillegg har det vært avholdt to arbeidsgruppemøter i forbindelse med 
arrangement av klubbens første nasjonale stevne (21-22.1.2017), også her har mye blitt 
avgjort via epostkorrespondanse mellom møtene. 
  
Det har også vært avholdt foreldremøter med foreldre til oppvisning/cubs/springs (26.9) og 
aspirant (27.9)  
 
 
Styrets arbeid  
Mye av fokus har vært rettet mot organisering av klubben, skaffe trenere og istid og siste 
halvår også arrangering av klubbens første nasjonale stevne (januar 2017). 
 
Forrige år fikk klubben økonomisk støtte fra Gjensidigestiftelsen til innkjøp av hoppsele, 
denne er blitt montert og tatt i bruk. Klubben fikk også 25 000 til å kjøpe inn låneskøyter. 
Det ble kjøpt inn 10 par hockeyskøyter og 10 hjelmer for de minste og 14 par 
kunstløpsskøyter i str 31-39. Disse har blitt lånt ut til skøyteskoleelever eller leid av 
aspiranter. Klubben har også gått til innkjøp av PC. 
 
Styret har også dette året hatt fokus på å søke penger, og har søkt om midler fra:  
SNN: 15 000 til eget stevne, 15000 innvilget 
KSAT: 20000 til eget stevne, 8000 innvilget 
Gjensidigestiftelsen: 23000 til kjøp av flere utlåns kunstløpsskøyter, 23000 innvilget 
Den danske bank: 15000 til eget stevne, ikke innvilget. 
Gjensidigestiftelsen: 300000 til skøyteopplæring sammen med Tromsø Ishockeyklubb, ikke 
innvilget 
 
Årsregnskap  
Årsregnskapet viste et overskudd på 26 131 NOK (se revidert regnskap for 2016). Det var pr. 
31.12.2016 kr 123 691 i egenkapital (bank + kasse). Styret ønsker å opparbeide en viss 
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likviditet i forhold til fremtidige satsinger. Derfor er det lagt opp til et lite overskudd i 
budsjettet (se budsjett 2017).  
 
 
 
Utfordringer for neste sesong  

• Sponsorarbeid bør igangsettes 

• Trenersituasjonen 

• Rekrutteringsarbeid både på trener og utøversiden 

• Arrangement av nasjonalt stevne! 
 
 

Medlemmer 
 

Medlemstall pr. 30.12.2016  

 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26 år og 
eldre 

Totalt 

Kvinner 1 50 11 2 21 84 

Menn 0 0 0 0 3 3 

Totalt 1 50 11 2 24 87 

 
 

Aktivitet 
 
 
 
Skøyteskolen : Vår 2016 var trenere Tiril Pettersen og Kristin Fenton. Høst 2016 var i tillegg 
Gabriel F Gleditch trener/hovedtrener på skøyteskolen. Utøvere har hele året blitt delt inn 
etter ferdigheter ved trening på elementer og felles trening når det har blitt gjennomført lek 
på isen.  
 
Aspirant og Oppvisning:  
Aleksandra Bieliei og Ingvild Hetland vurderte utøverne i Aspirant-gruppen januar 2016 og 
så at det er en stor forskjell i ferdigheter og motivasjon blant jentene. Vi valgte derfor å dele 
gruppen i to mindre gruppen vårsemesteret 2016. Gruppene ble kalt “aspirant” og 
“oppvisning”.   
 
Gruppeinndelingen skyldtes flere faktorer.  
1) Det var tydelig forskjell i ferdighetsnivå blant jentene. Noen utøvere tok øvelsene raskere 
enn andre. Det gjorde det utfordrende for trener å trene alle utøverne sammen, og 
vanskelig å oppnå den individuelle progresjonen vi ønsker på utøverne.  
2) Det var en tydelig forskjell på utøvernes "indre motivasjon" til å være på isen. Ca 
halvparten av utøverne hadde et ønske om å lære flere elementer og få større utfordringer, 
mens andre halvpart hadde et ønske om å ha mer lek i treningen.  Det var ønskelig å 
tilrettelegge treningen for alle utøverne, slik at alle kunne komme på isen og oppnå 
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skøyteglede.  
 
Våren 2016 fikk gruppen oppvisning tilbud om trening med trener totalt 4 timer, hvor av 2 
timer kun var oppvisnings-utøvere og 2 timer var felles trening med aspirant. Aspirant fikk 
tilbud om trening med trener 3 timer.  
Høsten 2016 fortsatte den samme gruppeinndelingen. Aspirant fikk tilbud om å trene 2, 25 
timer. Oppvisning ble tildelt 3 timer. Både vår og høst har Aleksandra Bieliei og Ingvild 
Hetland fordelt ansvaret for treningen av gruppene.   
 
Cubs og Springs:  
Gruppen har våren 2016 blitt trent av Ingvild Hetland og høsten 2016 blitt trent av Gabriel F 
Gleditch og Ingvild Hetland. Høsten 2016 ble springs tildelt 4 timer trening med trener, og 
cubs tildelt 3,5 time. I tillegg har utøverne blitt oppfordret til egen barmarkstrening før 
trening mandager og etter trening søndager. Dette er delvis blitt fulgt opp av utøverne selv, 
på tross av treners (Ingvild Hetland) tilstedeværelse de første 4 mandagene høsten 2016 for 
å hjelpe å innarbeide rutinen.  
 
Barmarkstrening vår 2016:  
Oppstart 1 mai. Alle gruppene fikk tilbud om trening 2 ganger pr uke/1 time av gangen. 
Gruppene ble delt inn I Aspirant og oppvisning, og Cubs og Springs. Treningen ble holdt i 
Tennishallen (squashbanen).  
På grunn av sen oppstart på is (midten av September 2016), bled et fra skolestart og frem til 
istrening avholdt barmarkstrening ute i Telegrafbukta 2 dgr/uke 1 time av gangen fordelt på 
same gruppeinndeling som før sommeren.   
  
 
Voksengruppe:  
Vår 2016 ble voksengruppen trent av Lisa Bayard. Gruppen trente 1 dg/uke samtidig som 
tidspunkt til Skøyteskolen. Høst 2016 fikk ikke voksengruppen trener, men deltakere fikk 
mulighet til å trene på egenhånd 1 g/uke samme tidspunkt som tidligere. I tillegg kom etter 
hvert Elena Kamycheva på isen og bistod med å hjelpe deltakere med øvelser/tips til 
treningen.  
 
Arrangement  
Klubben har hatt følgende arrangementer i 2016: 
Treningssamling med Sigrun Mørkeseth fra Fredrikstad Kunstløpklubb 9-10.4, samt 
skøytesamling for alle interesserte fra andre skøyteklubber på ettermiddagen lørdag 9.4 der 
utøvere fra Tromsø skøyteklubb og Tromsø Ishockeyklubb deltok. Utøverne fra alle 
gruppene ble trent til sammen 8 timer fordelt på lørdag og søndag. Sigrun Mørkeseth stilte 
opp gratis og inspirerte utøverne i først og fremst basic skøyteteknikk og gav tips til 
trenerene Ingvild Hetland og Aleksandra Bieliei om hvordan få mest mulig ut av trening av 
store grupper.  
 
På grunn av forsinket åpning av ishallen i Tromsø arrangerte klubben sammen med Nord-
norsk Skøytekrets treningssamling for egne utøvere i Narvik 3-4.9 hvor 14 jenter fra IKK 
deltok (utøvere i aspirant, oppvisning, cubs/springs). Treningshelgen bestod av istrening 2 
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timer lørdag og 2 timer søndag, samt barmarkstreningen og sosialt samvær ble gjennomført 
sammen med utøvere i lengdeløpklubbene i Nord-norsk Skøytekrets. 
 
I tillegg arrangerte klubben Våroppvisning 28. april med tema ”dans fra ulike steder i 
verden” og Juleoppvisning 15.desember med tema ”filmaften”. På begge oppvisningene 
viste alle gruppene (skøyteskole, aspirant, oppvisning, cubs og springs frem koreograferte 
program (koregrafert av trenere), og i tillegg viste noen av utøverne fram sine 
konkurranseprogram. Foreldrene på Oppvisningsgruppen hadde ansvaret for kafedriften på 
Våroppvisningen, mens foreldrene på Cubsgruppen hadde ansvaret på Juleoppvisningen.   
 
Deltakelse på kunstløpcamper: 
Luleå kunstløpleir: Tiril Pettersen, Aurora Heim, Stella Heim, Save Heitmann, Maia Fenton og 
Maja Bratland 
Camp Jar: Juni Marie Filseth Haavind, Maja Sørensen Qvuortrup og Ylva 
Oberstorf, Østerrike: June Marie Filseth Haavind 
Sommeris Lillehammer: Mia Elise Andreassen, Ingrid Irene Stensland og Ingvild Terese 
Stensland, Alma Andreassen og Inger Elise Stensland (skøyteskolen).  
 
 
Deltakelse på konkurranser  
Fredrikstad januar 2016(nasjonalt stevne): Juni Marie Filseth Haavind (cubs o/12), Aurora 
Heim (cubs o/12), Maia Fenton (cubs u/12), Maja Sørensen Qvortrup (cubs u/12). 
Bergen 28 februar 2016(Vestlands kretsmesterskap): Aurora Heim (cubs o/12), Maia Fenton 
(cubsu/12), Maryanna Vakulenko (oppvisning). 
Asker oktober 2016 (nasjonalt stevne): Juni Marie Filseth Haavind (cubs o/12)  
Trondheim november 2016 (nasjonalt stevne): Maja Sørensen Qvortrup (cubs u/12)  
Tønsberg 11-12.12(nasjonalt stevne): Aurora Heim (springs), Maia Fenton, Maja Sørensen 
Qvortrup, Maia H Naatasari Bratland, Kajsa Sempler Olsen, Ingvild Terese Stensland (alle 
cubs u/12), Stella Heim (oppvisning).  
 
 


