Skridsko – en idrott för alla - hela livet!
Ni håller just nu i det första samlade förbundsfakta som är ännu ett steg i att informera och
uppdatera er om vad Svenska Skridskoförbundet är, vad vi står för och vad vi arbetar med.
Förbundet har i sina stadgar inskrivet - att vi aktivt ska verka för att skridskosporten i alla
dess former utformas och organiseras så att den i någon form blir tillgänglig för alla. En
utmaning, men också en möjlighet att locka fler till att ”uppleva fartkänslan med skenor eller
hjul under fötterna”.
Med detta som utgångspunkt arbetar förbundsstyrelsen och förbundskansliet. Det innebär att
i beslut och aktiviteter både stötta föreningarna och våra idrotter – hastighetsåkning, short
track, inline, roller derby och långfärdsskridsko – både administrativt, aktivitets- och
utvecklingsmässigt.
Vi bidrar med att skapa förutsättningar och verksamhet som riktar sig till barn, ungdomar
och vuxna. Vi erbjuder aktiviteter för tjejer och killar inom tävling, motion och hälsa. Vi
bedriver verksamhet som riktar sig till anslutna föreningar, skolor, aktiva, funktionärer m.fl.
Vi erbjuder idrott under sommar och vinter samt inomhus och utomhus.
Svenska Skridskoförbundet är anslutet till följande organisationer vilket medför såväl
skyldigheter som rättigheter. Sveriges Riksidrottsförbund (RF), Sveriges Olympiska
Kommitté (SOK), International Skating Union (ISU), Confederation Européenne de Roller
Skating (CERS), Federation Internationale de Roller-Skating (FIRS) och Svenskt Friluftsliv.
För att erhålla och skapa ekonomiska medel såsom elitbidrag, SF bidrag, bidrag från ISU,
sponsormedel, Idrottslyftsmedel osv så krävs det ansökningshandlingar, rapporter, medverka
vid träffar, förhandlingar, deltagande vid utbildningar, seminarier mm.
Styrelsen har under året tagit många viktiga beslut och vi har bl a enats om att
föreningsutveckling är det stora prioriteringsområdet under de närmaste åren.
En ny organisations- och arbetsstruktur har arbetats fram och ni kan läsa mer om detta
längre fram i denna rapport.
Arbetet med det stundande Europamästerskapet i Short Track som vi tillsammans med SK
Skrinnaren står som arrangör för är i full gång. Mästerskapet genomförs i Malmö den 18-20
januari 2013.

Anne Österberg
Generalsekreterare
Svenska Skridskoförbundet
Mobil: 08-699 61 00
anne.osterberg@skridsko.rf.se

Ta gärna kontakt med mig
om ni har frågor eller
synpunkter kring
innehållet i denna rapport.
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Organisation och Administration
Under sommaren och hösten har det skett en del förändringar inom organisationen.

Organisations- och arbetsstruktur
Svenska Skridsko = Svenska Skridskoförbundet och dess distrikt som består av anslutna
föreningar med aktiva och ledare. Vi arbetar tillsammans mot gemensamma mål för att
våra idrotter ska vara tilltalande, starka och framgångsrika.
Vårt mål är att Svensk Skridsko ska uppfattas som attraktivt, såväl vinter som sommar, för
gammal och ung och med aktiviteter som uppfattas som meningsfulla för alla som deltar,
både aktiva, ledare och föräldrar.
I enlighet med våra stadgar arbetar vi med idrotterna, Roller Derby, Short Track, Inline,
Långfärd och Hastighet.

Den nya organisations- och arbetsstrukturen ser ut enligt nedan.
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Styrelse och AU
Styrelsen består idag av 8 personer, då en av de valda ledamöterna beslutat sig för att lämna
sitt uppdrag under perioden.
Styrelsen sammanträder, enligt den nya organisationsplanen, 4 gånger per år och vid nästa
möte så är det Budget och verksamhetsplan som står på agendan. Mötet genomförs den 17
november.
I samband med den nya strukturen så infördes ett arbetsutskott (AU) som består av
ordförande + två ledamöter. AU:s uppdrag är att hantera operativa frågor i samråd med GS
samt att bereda ärenden/underlag inför styrelsemöten. AU är även rådgivande i arbetet kring
Organisation och Administration. Ni hittar hela dokumentet Organisation och arbetsstruktur
under Svenska Skridskoförbundet på vår hemsida. AU har två inplanerade möten framöver,
den 9 november och den 8 december.

Personal och kansli
Sedan den förre sportchefen avslutade sin tjänst, vilket skedde under våren 2011, så har elit
och tävlingsfrågorna skötts av övrig personal. Efter diskussioner om hela kanslisituationen
beslutade styrelsen att tillsätta en tjänst som Idrottskoordinator med uppdrag att operativt
hålla i den samlade elitverksamheten, men också att samordna den nationella
tävlingsverksamheten – att vara operativt ansvarig för Rådet Elit och tävling. I uppdraget
ingår också att utveckla tränarutbildningar, kontakt med tränare och aktiva mm. Tjänsten är
inte en heltidstjänst.
Med möjligheten att anställa Mattias Hadders på tjänsten så blev det möjligt att förena
idrottskoordinatoruppdraget med förbundstränaransvaret för Hastighet.
När Mattias anställdes så gjordes det i dialog med föreningen SK Trollhättan, där Mattias
var och är tränare. Vi ville inte vara delaktiga i att fördärva den verksamhet som byggts upp
under en längre tid med Mattias som tränare. Denna dialog medförde att SK Trollhättan och
Västsvenska Skridskoförbundet idag köper Mattias Hadders tjänster via förbundet i samma
omfattning som Mattias tidigare lagt ned för dessa två organisationer.
På kansliet arbetar
Sofia Larsson är utvecklingskonsulent, och arbetar med frågor kring Idrott och förening.
Området är brett och innefattar bl a, motion, ungdom, rekrytering, intern service,
medlemshantering, föreningsutveckling, föreningskontakter utvecklingsfrågor, IdrottOnline,
förlagsverksamhet, utbildning, information, licenser, idrottslyftet, funktionärer, Skridsko till
tusen, mm
Anne Österberg är generalsekreterare och operativt ansvarig för den totala verksamheten och
för förbundets personal. Arbetsuppgifter inom området Organisation och Administration
ligger på generalsekreterarens bord, vilket bl a omfattar: marknadsföring, information,
ekonomi, organisation, personalansvar, extern service, avtalsfrågor, försäkringar,
förbundsmöte/föreningsmöte, ISU, CERS, FIRS, SOK, RF och Svenskt Friluftsliv, vissa
elitfrågor, omvärldsbevakning, projekt, förtroendevalda, fonder, arrangemang mm.
Jan Landelius är sedan början av augusti projektanställd på förbundet på 40%. Janne är
kanslist och kommer i första hand att serva er, via telefon, mejl och hemsidan. Janne
kommer att finnas på kansliet fram till den sista mars 2013 för att frigöra tid för arbete med
Short Track EM.

Kontaktuppgifter:
Angivna telefonnummer är kopplade till mobiltelefoner.
Generalsekreterare
Anne Österberg
Tel: 08-699 61 00
Mejl: anne.osterberg@skridsko.rf.se
Utvecklingskonsulent
Sofia Larsson
Tel: 08-699 61 83
Mejl: sofia.larsson@skridsko.rf.se
Idrottskoordinator
Mattias Hadders
Tel: 08-699 61 82
Mejl: mattias.hadders@skridsko.rf.se
Kanslist (t o m 31 mars 2013)
Arbetar: tisdagar och onsdagar
Janne Landelius
Tel: 08-699 61 81
Mejl: jan.landelius@skridsko.rf.se

Möten och kongresser
Under våren och sommaren har vi representerat på flera möten och kongresser:
Jonas Schön och Kalle Skoog deltog vid den Europeiska hastighetskonferensen som ägde
rum den 4:e till 6:e maj i Prag .
Linda Liljedahl deltog vid Short track kalendermöte i Istanbul den 8-9 maj.
Anne Österberg och Roger Bodin representerade i juni vid ISU kongressen i Kuala
Lumpur.
Vid SOK:s årsmöte deltog Anne Österberg och Roger Bodin.
Riksidrottsforum genomförs den 10-11 november i Stockholm. Från förbundet deltar,
Roger Bodin, Karl Skoog, Anne Österberg och Sofia Larsson. Årets Riksidrottsforum har ett
tydligt fokus på frågor inför respektive stämma på Riksidrottsmötet 2013. Det är bland annat
ett tillfälle att diskutera och lämna synpunkter på de utredningar som pågår inför stämmorna,
samt ge inspel till RF:s och SISU Idrottsutbildarnas verksamhetsinriktningar
Följande seminarier genomförs under helgen:
1)Barn- och ungdomsidrottens förutsättningar
-LOK-stödsutredningen.
2)Framtidens anläggningar
-Anläggningsutredningen.
3)Internationellt
-Internationella evenemangsstrategin.
-Internationell strategi för representation
4)Från talang till elit
-En samlad elitsatsning

Budgetprocess
Information kring budgetprocessen är utskickade till ansvariga i våra nya råd och/eller till
ansvarig tränare, förbundstränare eller anställd.
Verksamhetsplan/budget bör innehålla information om, typ av aktivitet (ex läger,
utbildningar, möten, tävlingar) datum och plats för densamma samt antal deltagare, ledare
och tränare mm. Underlagen sänds till kansliet för sammanställning och en första
presentation sker vid AU möte den 9 november. Budgeten ska sedan behandlas och beslutas
vid styrelsens möte den 17 november

Förenings- och distriktsbesök
Som ett led i beslutet om prioritering av föreningsutveckling så har styrelsen beslutat att
bjuda in till diskussions- och informationsmöten runt om i landet. Vi vill informera om
förbundets verksamhet och även få vetskap om vad ni ute i landet bedriver för verksamhet
och vilka mål ni har med verksamheten. Vi vill ta reda på vad ni har för förväntningar och
önskemål samt att få med oss information om vad vi på förbundsnivå kan göra för er.
Underlag och inbjudningar till dessa möten kommer att distribueras under december månad.
Vid mötena ser vi fram emot att träffa ordförande och någon/några ledamöter i SDF och i
anslutna föreningar. Vi kommer att möta upp med ett antal styrelseledamöter och någon
anställd vid varje träff.

Kommunikation
SkridskoNytt
Är det informationsblad som sammanställs och distribueras till våra föreningar, SDF, aktiva
och övriga som anmäler sitt intresse. Infobladet mejlas ut några gånger per år.

Webbshopen
På förbundets hemsida hittar ni vägen till den webbshop som under förra säsongen fick ny
design. Här kan ni beställa märken och övrigt material. Webbshopen är ett samarbete med
Sporrong.

Förbundsfakta
Detta är vår senaste kanal för information kring förbundsverksamhet. Denna information
distribueras till direkt till bl a ordförande i medlemsföreningar och SDF samt publiceras
under nyheter på hemsidan.

Hemsidan www.skridsko.se
Här informerar, kommunicerar och rapporterar vi kontinuerligt.

Facebook
Förbundet har en egen facebooksida där ni hittar en hel del information om aktiviteter.

Marknad
Avtal Sport Navigator
Vi har under sommaren tecknat ett nytt avtal med Sport Navigator som avser hastighet.
Avtalet innebär att våra åkare och ledare ikläder sig dräkter och överdrag med ett antal
tryckta sponsorlogotyper. Avtalet är utformat så att vi får ersättning utefter de mästerskap
och världscuper vi deltar vid. Detta innebär att vi inte kan ange vilken summa pengar detta
avtal ger.

Avtal BRIS
Vi har precis tecknat ett avtal med BRIS för ett samarbete kring vår skolaktivitet Skridsko
till 1000.

Svenska Resebolaget
Vi har ett samarbetsavtal med Svenska Resebolaget avseende resor.

Sporrong
Är vår samarbetspartner när det gäller inköp av märken och medaljer.

Idrottsavtal
RF har för hela idrottsverige tecknat ett antal avtal som även ni i föreningarna kan ta del av.
Hotell Scandic och Nordic Choice hotel.
Resor SJ, Tallink Silja och Viking Line.
Hyrbilar Hertz
E-bokföring via Swedbank
IT produkter, Telefoni, Taxi mm.
Ta gärna kontakt med oss om ni vill veta mer om avtalen.

Idrott och Förening
Idrottslyftet år 5 (110701-121231)
Som ett led i Svenska Skridskoförbundets nya verksamhetsinriktning där
föreningsutveckling är ett prioriterat område så har förbundet tagit fram ett nytt arbetsätt
kring Idrottslyftet . Vi vill stimulera utbildningsverksamheten och har beslutat att göra det
med hjälp av subvention via Idrottslyftet. Idrottsspecifika utbildningar kommer även i
fortsättningen att arrangeras centralt men med möjlighet till subvention via Idrottslyftet.

Föreningsutvecklingsprojekt
Vi planerar för ett projekt avseende föreningsutveckling. Projektet kommer troligen att ske i
samarbete med DF/SISU. Vi återkommer med mer information.

Skridsko till tusen
Skridsko till tusen är ett skolprojekt som förbundet genomfört i mer än 30 år. Från början
var projektet ett samarbete mellan Svenska Skridskoförbundet och Svenska
Skolidrottsförbundet. Projektet har genomförts på samma vis genom alla år men nu, i och
med samarbetet med BRIS, ser vi en möjlighet att utveckla projektet. Under november
månad görs ett utskick till alla skolor och förskolor i Sverige. Brevet som går ut innehåller
information om hur aktiviteten genomförs och erbjudande om att köpa det märkespaket som
finns framtaget specifikt för projektet. Vi kommer till nästa säsong att se över konceptet då
vi tror att det finns en stor potential att utveckla och öka aktiviteten i detta projekt. Ni kan
läsa mer om projektet på vår hemsida.

Förbundsmöte och föreningsträff
Planeringen för nästa förbundsmöte har inletts. Mötet genomförs i Stockholm den 21 april
2013. Vi kommer även att bjuda in till en föreningsträff som arrangeras den 20 april 2013.
Vid föreningsmötet planerar vi att ha idrottsspecifika seminarier för var och en av våra 5
idrotter. Boka redan nu in helgen den 20-21 april 2013 i er kalender.

Utbildning
NIU
Hösten 2011 införs en ny gymnasiereform som innebar nya regler för den sk
"specialidrotten" och vi införde Skridsko på Malmö Idrottsgymnasium. Detta sker i nära
samarbete med SK Skrinnaren Malmö. Gymnasiet är öppet att söka för samtliga
skridskoåkare, short track/inline/hastighet
Starterutbildning
Den 12-13 januari 2013 arrangerar vi en starterutbildning i samband med Vikingloppet i
Eskilstuna. Åke Falk ansvarar för utbildningen. Håll utkik på vår hemsida efter inbjudan.
Nytt material
Åke Falk har arbetet fram ett nytt material för starterutbildning i hastighet. Daniel
Cabelduc, Ulf Lindén och Karl Skoog har producerat ett nytt utbildningsmaterial i
Grundläggande tävlings- och funktionärskunskap för hastighetsåkning på skridskor.
LUP:en – långsiktigt utvecklingsplan
Att ta fram denna långsiktiga utvecklingsplan (LUP) för svensk skridsko har flera syften.
Det viktigaste är att:
- Skapa bättre förutsättningar för föreningar och tränare/föräldrar/aktiva att utvecklas inom
skridsko. Detta genom ett dokument som ligger till grund för utbildningar, diskussioner
och forum som vi tror utvecklar svensk skridsko.
- Det är ett krav från RF/SOK att vi för att erhålla elitstöd har upprättat dessa planer och
dokument.
LUPen är under ständig utveckling och Linda Liljedahl, Jonas Schön och Mattias Hadders
arbetar vidare med informationen. LUP:en kommer även att kompletteras med
utvecklingstrappor för respektive idrott.
Hur vi på bästa sätt ska kommunicera ut den långsiktiga utvecklingsplanen i Skridsko
Sverige är något vi ber att få återkomma kring. Tillsvidare så får ni gärna besöka hemsida
och ta del av materialet.

Anläggningar och banor
Vi försöker att tillsammans med Västsvenska Skridskoförbundet och föreningarna i detta
distrikt att få till en kravlista för upprustning av Ruddalen. Kommunen har avsatt medel
och vi måste presentera något i frågan innan året är slut.
SK Trollhättan och SK Skrinnaren har under året uppdaterat sin skyddsutrusning och det
finns idag fullgoda skyddskuddar på båda ställena.
Det kommer med stor sannolikhet att anläggas en skridskobana på Lugnet i Falun för
aktivititer i samband med SM veckan.

IdrottOnline
IdrottOnline och frågor kring detta är något vi jobbar med dagligen. Det är ett viktigt
verktyg som alla våra föreningar måste ha.
IdrottOnline är RF:s skräddarsydda webblösning och minimerar pappersarbetet i
klubben och öppnar helt nya möjligheter till kommunikation.
Genom IdrottOnline erbjuder RF alla idrottsföreningar en helhetslösning på internet som
täcker in det mesta. Allt från klubbens administration och kommunikation till möjlighet att
profilera sig med en egen hemsida.
Föreningen får en komplett webbplats helt kostnadsfritt; en hemsida för hantering av egna
nyheter, medlemsregister, aktivitetskalender, årsrapport och redovisning av det statliga
LOK-stödet.
Idrottens olika behov av verksamhetsstöd, tävlingsresultat och anmälningar kommer att
bygga på fortsatt utveckling av IdrottOnline. Grunden för systemet är tillgången till alla
idrottsföreningars medlemsregister. Aktuell folkbokföringsadress på varje medlem
kommer alltid att finnas i systemet. Detta för att personer alltid ska kunna nås via post, till
exempel vid bestraffningsärenden.
Hela den svenska idrottens personregister är personnummersatt för att säkra att en person
endast finns en gång i systemet. Personnumren används dock inte i systemet. I stället
skapar RF ett unikt idrotts-ID för varje person. På så sätt används aldrig det verkliga
personnumret utåt.
Idrottsföreningar som är medlemmar i Svenska Skridskoförbundet och inom
resterande idrotter anslutna till RF är skyldiga att föra medlemsförteckningar. Men
utlämnande av personuppgifter kan vara känsligt och får endast ske enligt vissa
förutsättningar. Därför är det viktigt att föreningen i sin föreningspolicy klart anger vilka
uppgifter som registreras och varför så sker.
Personnummer får enligt personuppgiftslagen (PuL) registreras om det är motiverat med
hänsyn till föreningens behov av att säkert kunna identifiera medlemmarna. För att få
tävlingslicens, för att delta i studiecirkel eller för att få LOK-stöd, krävs att personnummer
anges på deltagarna.

Elit och tävling
Elitrådet
Elitrådet består av ett antal personer som arbetar med allmänna och specifika elitfrågor.
Det är i detta forum som uttagningar, kriterier, elitdokument, elitbudget mm hanteras.
Rådet hanterar alla frågor som handlar om elit i samtliga våra idrotter.
Under säsongen har Helena Gustafsson deltagit vid flertalet Europacuper och vid Inlines
VM.
Issäsongen drar nu igång och Ranya Ezzi är återigen på banan efter en period av skador.
Ranya klarade ISU:s kvaltid inför senaste OS:et och var så långt klar för OS start. SOK har
högre krav än ISU vilket medförde att hon inte blev uttagen. Ranya har dragits med en
skadad fot/vad men gör nu comeback och har startat vid årets två första världscuper. Hon
är uttagen till EM på hemmaplan i Malmö 2013.

När det gäller hastighet så påbörjade vi förra säsongen en satsning på juniorer och
ungdomar. David Andersson gjorde många bra resultat och hans 4:e plats på JVM var
fantastiskt. Nils van der Poel representerade i vintras förbundet i samband med Ungdoms
OS och gjorde flera bra resultat. Det finns idag fler lovande juniorer och ungdomar som vi
fortsätter att satsa på under innevarande säsong. Johanna Östlund har utvecklats och har
kvalat in till årets världscuper och har redan nu gjort resultat som räcker till en start på EM.
Tränare för säsongen är Linda Liljedahl och Mattias Hadders. Vi kommer vid enstaka
tävlingar att ta hjälp av andra tränare.

Tävlingsrådet
Short track, Hastighet, Inline, Långfärd och Roller Derby.
Råden består av representanter för alla våra idrotter. Här hanteras nationella tävlingsfrågor
tillsammans med Mattias Hadders.

Multiskateläger
Vi arrangerar multiskateläger. Vår ambition är att vi vid dessa läger ska möta aktiva
utövare från flera av våra idrotter och att erbjuda dem aktiviteter i fler idrotter än en. Vi
jobbar med säkra banor och erfarna och välutbildade tränare.

Skridskoakademin
Till denna grupp ansöker man om att få delta. Skridskoakademin är en förberedande
utbildning för att bli elitsatsande. Akademin erbjuder läger och utbildningar för såväl
aktiva som tränare. Projektet är ett samarbete mellan Sverige, Danmark och Finland med
ekonomiskt stöd från ISU. Ansvarig tränare i år är Sebastian Falk och Bent-Erik Brenden.

Vikingarännet
Detta är ett långlopp på is som vi driver tillsammans med Friluftsfrämjandet. I detta projekt
medverkar även Östsvenska Skridskoförbundet. Det första loppet arrangerades 1999 och
nästa lopp planeras till den 10 februari 2013. Under dessa 15 år har vi endast ställt in
loppet vid tre tillfällen och det var åren 2000, 2002 och 2008.

SM tävlingar
Vi arrangerar, i samarbete med arrangörsföreningar SM tävlingar i idrotterna Inline,
hastighet, Marathon och Short Track. Vi har de senaste åren deltagit i den sk SM veckan
vinter, avseende hastighet. För säsongen så planerar vi att få möjlighet att arrangera Sprint
SM, Marathon SM, Masstarts SM och Lagtempo SM i samband med SM veckan i Falun.
Vi planerar även för att för första gången delta vid sommarveckan som arrangeras i
Halmstad. Vi har en förhoppning om att även kunna presentera Roller Derby i samband
med detta.

Licenser – Aktivitets- och tävlingslicens
Ansökan om licens kan endast ske av en förening ansluten till Svenska Skridskoförbundet.
Licensansökan görs via IdrottOnline. Licensen kostar 175:-/person och avgiften betalas till
bg 696-5297 samtidigt som licensansökan görs online.
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