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Årsberetning 

2017 

Denne årsberetningen gir et bilde av aktivitet og økonomisk status i Ishavsbyen 
kunstløpklubb i 2017. 
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Styret 

Styrets sammensetning siden årsmøtet 29. mars 2017 

Leder:   Kristin Fenton 
Nestleder: Anniken Haavind 
Medlem:  Niels Qvortrup 
Medlem:  Tarja Naatsaari 
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 arbeidsgruppemøter i forbindelse med 
arrangement av klubbens første Påske camp 8-10. mars 2017 og nasjonale stevne (24-
25.2.2018). Også her har mye blitt avgjort via epostkorrespondanse mellom møtene. 

Styrets arbeid  
Mye av fokus har vært rettet mot organisering av klubben, skaffe trenere og istid og 
arrangering av klubbens første camp (mars 2017). 

Klubben fikk på nytt 25 000 kr til å kjøpe inn låneskøyter. Det ble kjøpt inn 14 par 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, TV og film kamera til bruk under 
konkurranser 

Styret har også dette året hatt fokus på å søke penger, og har søkt om midler fra: 
SNN: 15 000 til eget stevne (2018), 15000 innvilget 
Avinor: 10000 til eget stevne, 10000 innvilget 

Årsregnskap 
Årsregnskapet viste et underskudd på 19172 NOK (se revidert regnskap for 2017). Dette 
reflekterer klubbens økende aktivitet som eget kunstløpstevne, påske/camp og økt antall 
treningstimer og trenere. Det var pr. 31.12.2017 kr 111 276 i egenkapital (bank + kasse). 
Styret ønsker å opparbeide en viss likviditet i forhold til fremtidige satsinger. Derfor er det 
lagt opp til et overskudd i budsjettet (se budsjett 2018).  
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Utfordringer for neste sesong 

• Sponsorarbeid bør videreføres med egen sponsor gruppe

• Trenersituasjonen bør avklares før ny sesong starter i august

• Rekrutteringsarbeid både på trener og utøversiden må oppgraderes og det bør
opprettes en rekrutteringsgruppe

Medlemmer 

Medlemstall pr. 30.12.2017 

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

Totalt 

Kvinner 1 45 20 3 30 99 

Menn 0 2 0 0 5 7 

Totalt 1 47 20 3 35 106 

Aktivitet 

Skøyteskolen : Vår 2017 var trenere Tiril Pettersen, Aurora Heim og 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. Høsten 
2017 bestod trenerene av Gabriel Gleditch og Aurora Heim. Tiril Pettersen sluttet som 
trener i klubben vår 2017. Skøyteskole avholdes torsdager 17-18 og lørdager 1045-1145.  
Voksengruppe ble ikke tilbudt våren 2017, da det ikke var trener tilgjengelig til å undervise 
gruppen. Dette skyldtes at trener Ingvild Hetland var 9 uker på praksis sørpå i forbindelse 
med studiet.  

En trener sluttet og en ny trener ankom klubben: Høsten 2017 (oktober) sluttet Aleksandra 
Bieliei som trener i Tromsø. Samtidig (august 2017) ankom ny trener til klubben, Andrea 
Nilsen, tidligere konkurranseutøver fra Bergen. Andrea Nilsen har tatt over 
arbeidsoppgavene til Aleksandra, og har trent forholdsvis aspirant og oppvisning høst 2017. 
I tillegg har hun hatt ansvaret for voksengruppen høsten 2017 (1 time pr uke). Andrea Nilsen 
har også hjulpet med gruppen cubs/springs ved behov.  

Aspirant og Oppvisning:  
Aleksandra Bieliei og Ingvild Hetland fortsatte med to mindre grupper for aspirant og 
oppvisning. Disse har hatt noen treninger sammen (tirsdager og lørdager) og noen treninger 
hver for seg (torsdager). På grunn av fravær 9 uker i vårsemesteret av trener Ingvild 
Hetland, ble svært mange treninger avholdt sammen for de to gruppene. Fokuset på disse 
samlede treningene var generell skøyteferdighet. Dette medførte dessverre mindre 
progresjon for utøvere i oppvisningsgruppen, da de ikke fikk trent videre på elementer som 
ville vært naturlig for dem.  Fra høsten 2017 har det vært mulig å gjennomføre separate 
treninger for de to gruppene, med henholdsvis Aleksandra/Andrea og Ingvild som trener for 
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gruppene. 

ASPIRANT trener: tirsdag 1645-1745 og lørdag 0830-0945. 

Høsten 2017 fikk OPPVISNING trening: tirsdag 1645-1745, torsdag 16-17, lørdag 0830-0945, 
søndag 1045-1145 (NB ny tid!)  

Aspirant har hatt tilbud om å trene 2, 25 timer både vår 2017 og høst 2017. Oppvisning ble 
tildelt 3 timer vår 2017 og 4 timer høst 2017. På grunn av svært dårlig oppmøte på 
søndagstreningene til oppvisning i begynnelsen av høstesemesteret, ble det bestemt at 
dette treningstilbudet falt bort og oppvisning gikk tilbake til å trene 3 timer pr uke høsten 
2017.  Både vår og høst har Aleksandra Bieliei (sluttet som trener oktober 2017) og Ingvild 
Hetland og Andrea Nilsen fordelt ansvaret for treningen av gruppene.   

Cubs og Springs:  
Gruppen har våren 2017 og høsten 2017 blitt trent av Ingvild Hetland og Gabriel F Gleditch. I 
tillegg har utøverne blitt oppfordret til egen barmarkstrening før trening mandager og etter 
trening søndager våren 2017. 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. Da høsten 2017 kom, ble det enighet at trener Andrea Nilsen skulle ha 
barmark med gruppen hver mandag etter trening (45 min) og Andrea og Ingvild dele på å ha 
barmark hver lørdag etter trening (45 min). Utøverne har ikke klart i den grad å ha 
selvstendig barmark, og trenerne så seg nødt til å lede barmark treningen gjennom høsten.  
Utøverne har hatt progresjon på is, særlig når det gjelder hopp og piruetter. Det er dermed 
blitt et relativt stort skille i gruppen cubs/springs innad, og det er blitt i løpet av høsten flere 
ganger at gruppen har blitt delt opp i mindre grupper når flere trenere har vært på is. 
Gruppen har hatt to trenere på is mandager, tirsdager, lørdager og ellers ved behov. 
Avslutningsvis høsten 2017, bestemte treneren nye gruppeinndelinger innad i gruppen som 
gjelder fra januar 2018.  
Høsten 2017 trente gruppen CUBS/SPRINGS trener: mandag 18-20 (barmark 18-19, is 19-
20), tirsdag 16-1730, fredag 16-1745, lørdag 0945-1045, søndag 0830- 1030.  

Våroppvisning ble avholdt 11 mai, med avslutning for skøyteskolen. Siste istrening for 
resterende grupper våren 2017 var 28 mai. Oppstart istrening høst 2017 var 19 august, i regi 
av mini-camp 19-20 august for alle utøvere i klubben med 3 trenere på isen (Gleditch, 
Bieliei, Hetland). Høstsemesteret avsluttet med juleavslutning 14 desember, og trening for 
resterende grupper frem til og med 22 desember 2017.  

Barmarkstrening vår 2017:  
Oppstart 1 juni til 15 juni. Alle gruppene fikk tilbud om trening 3 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). Treningen ble ledet av Gabriel Gleditch, Invgild Hetland 
og Aleksandra Bieleil.  
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Treningssamling i regi av NSF:  
Aleksandra Bieliei deltok på trenerkurs i regi av NSF med Evgeni Rukavitsen 12-14 mai i Oslo 
(Jar Ishall). All undervisning ble filmet av Aleksandra, og gjennomgått med Ingvild Hetland 
etter kurset. Flere av øvelsene ble innlemmet i treningen for alle gruppene på is.  
Aleksandra Bieliei detok på samling i regi av NSF ”Sammen mot toppen” med utøver Maja S 
Qvortrup 9-10 september 2017. Innleid trener fra forbundet var Nuriya Pirogova. Alle 
øvelsene ble filmet, og øvelsene ble gjennomgått med Ingvild etter kurset. Flere av øvelsene 
ble innlemmet i treningen, særlig i gruppen cubs/springs.  
 
Arrangement  
Klubben har hatt følgende arrangementer i 2017: 
Klubbens første konkurranse 21-22. januar. 
Treningssamling i 7-8. mars,  
Påske camp 8-10. april med Valtter og Alina Virtanen 
Vår avslutting med tema « 
Oppstarts camp 19-20. august. 
Jule avslutting med tema «en reise gjennom verdensrommet» 
 
Deltakelse på kunstløpcamper: 
Camp Skara, Juni/2017 
Mishin camp, Juli/2017 
Frederikshavn, Juli/2017 
Camp Jar, August/2017 
Tanhuvaara, Finland, August/2017 
Luleå, Sverige, august/2017 
 
Deltakelse på konkurranser  
IKK Regionalt stevne, Tromsø 21.01.-22.01.2017. 11 utøvere fra egen klubb IKK. 
KM Sør Trøndelag og Troms skøytekretser, Trondheim, 12.3.17. Syv utøvere fra IKK. 
Fredrikstad, 18.3-19.3-17. Fire utøvere fra IKK. 
Fredrikstad, 7.10-8.10-17. Tre utøvere fra IKK. 
Tønsberg, 4.11-5.11.-17. Tre utøvere fra IKK. 
Trondheim, 11.11-12.11.-17. To utøvere fra IKK. 
Lillehammer, 9.12-10.12.-17. Tre utøvere fra IKK. 
 
 
 


