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Ordförande har ordet 

Kära medlemmar, 
Det gångna året har varit ett år som inget annat! I början av 2020 drabbades Sverige 

och världen av covid – 19 och Coronapandemin var ett faktum, i samma veva flyttade 

jag till Melbourne, Australien för att prova på livet där. Jag trivs och har börjat träna 

Roller Derby med ett lag här.  

 

Pandemin har satt sina tydliga spår i idrotten och under ett drygt år med 

rekommendationer, som ibland har förändrats med väldigt kort varsel, så förstår jag att ni i föreningarna 

har haft en tuff utmaning. De kan nog vara så att vår inomhusidrott Roller Derby har drabbats hårdast, när 

det under längre perioder inte varit tillåtet att träna inomhus. När det gäller isidrotterna så har verksamhet 

fortsatt varit möjlig att genomföra, på ett eller annat sätt, om än mest på barn och ungdomssidan. 

Tävlingar har varit väldigt sällsynta eftersom FHM rekommendationer tydligt har framgått att det i de allra 

flesta åldrar och grupper inte har varit tillåtet att tävla.  Förbundsstyrelsen har sedan mars 2020 genomfört 

sina möten digitalt och personalen har periodvis arbetat hemifrån.  

 

2020 har förutom covid-19 präglats av arbetet med samgåendeprocessen. Detta arbete startade redan 

under hösten 2019 då vi blev kontaktade av Svenska Kälksportförbundet, som vid RIM samma år hade fått 

bekräftat att förbundet fr o m 1 januari 2021 inte fortsatt hade möjlighet att vara medlemmar i RF.  

Den process som inleddes genom kontakt mellan respektive förbundsordföranden resulterade i att 

Svenska Skridskoförbundets medlemsföreningar, vid ett extra förbundsmöte i september 2020 beslutade 

att Skridskoförbundet fr o m 1 januari 2021 även skulle omfatta de 6 kälkidrotterna. 

Inför beslutet så tillsattes en arbetsgrupp och en projektgrupp för att se över för och nackdelar, för att 

informera och kommunicera. Tyvärr så satte pandemin även begränsningar för detta arbete.  

Arbetsgruppen hade planerat för en föreningskonferens i maj 2020 som vi tyvärr tvingades ställa in. 

Konferensen var tänkt som ett tillfälle för medlemsföreningar, kälksportföreningar, styrelse och personal 

att diskutera och informera kring ett samgående. Gruppen informerade och kommunicerade istället med 

föreningar via telefon, mejlutskick och enkäter.  

 

Efter beslutat i september 2020 så har arbetsgruppen arbetat hårt med att ta fram förutsättningar för ett 

”Nytt” förbund med 11 idrotter. Arbetet har bedrivits av respektive förbunds generalsekreterare och en 

anlitad organisationskonsult, med ekonomiskt stöd från RF.  

Gruppen har med hjälp av RF:s f.d. chefjurist Christer Pallin arbetat fram ett förslag till nya moderna 

stadgar som presenteras som en proposition till förbundsmötet 2021. Vidare har styrelsen för avsikt att 

lägga fram ett förslag till nytt namn för förbundet, även detta förslag kommer att presenteras som en 

proposition till förbundsmötet. Vidare har det bl. a påbörjats översyn av organisation, struktur, vision, 

verksamhetsidé, värdegrund.  

 

På elitsidan så har vi under året lyckats få till två satsningar med stöd av SOK. Olympisk Offensiv är den 

ena och Topp och talan är den andra. När det gäller Topp och Talang så avser satsningen Nils van der Poel 

som med ett stöd från SOK gavs möjlighet att göra en satsning under 2020/2021.  

 

Olympisk Offensiv är ett projekt där vi fick möjlighet att starta en satsning med bas i Göteborg med Joel 

Eriksson som coach. Projektet är en satsning med ekonomiskt stöd och som sträcker sig mot OS 2026. 

Även här har pandemin satt sina spår, men de 8 aktiva skridskoåkarna som tackade ja till deltagande har 

under året bl. a varit på läger i Vålådalen och Inzell. Utvärdering av detta projekt ska göras och under våren 

2021 får vi besked från SOK om vi får stöd för fortsatt satsning i detta projekt.  

Vänligen, Maurine Filip 

Ordförande Svenska Skridskoförbundet 
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Organisation  

 

Organisation 

 
Förbundet  

 

Idrotter 
Svenska Skridskoförbundet utgör det högsta samlade organet i Sverige för följande idrotter:  

Inline  

Roller Derby 

Hastighetsåkning 

Short track 

Långfärdsskridsko 

Specialdistriktsförbund (SDF) 
Förbundet har sin regionala verksamhet indelat i 5 specialdistriktsförbund 
 
Norra Sveriges Skridskoförbund 
Östsvenska Skridskoförbundet 
Mellansvenska Skridskoförbundet 
Västsvenska Skridskoförbundet 
Södra Sverige Skridskoförbund 

 
 

Anslutna föreningar  

Den 31 december 2020 var 82 föreningar anslutna  
 
Antal        Idrott 
27             Roller Derby    
18             Hastighet          
16             Långfärd   
09             Kälksport 
06             Inlines              
04             Skridsko  
02             Short track         

 

Förbundsinformation Kontaktuppgifter 
Bildat år: 1904  
Organisationsnummer: 802003–0758 
Bankgiro: 696–5297 
Plusgiro: 25 30 65-7 
 
Bedriver verksamhet inom följande 

idrotter:  Hastighetsåkning, Inline, 

Långfärdsskridsko, Roller Derby och 

Short track  

Postadress: Svenska Skridskoförbundet  
Idrottens Hus  
Box 11016 
100 61 Stockholm  
Telefonväxel: 08-699 60 00 
E-post: sweskate@skridsko.se 
Hemsida: www.skridsko.se 
Facebook: www.facebook.com/sweskate 
Instagram: www.instagram.com/skridskofrbundet/ 
Streamingkanal: https://solidsport.com/sweskatetv 

mailto:sweskate@skridsko.se
http://www.skridsko.se/
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Då fler av våra medlemsföreningar bedriver verksamhet inom mer än en av förbundets idrotter.  

I den här uppställningen är föreningarna sorterade utefter föreningens huvudinriktning samt den  

idrott, föreningen i största utsträckning har licensierade medlemmar i.  

  

  Antal  Totalt Antal 

män 

Antal 

kvinnor 

Ålder  

         

År Föreningar     0–6  7–12 13–20 21–25 26–40 41–60 61- 

2017 78 14 294 8808 5486 92 1664 3168 561 2265 3681 2863 

2018 77 14 015 8640 5375 45 1337 3482 590 2141 3494 2926 

2019 76 14 085 8634 5451 94 1363 3557 655 2001 3355 3060 

2020 82 15 267 9594 5673 159 2008 3949 783 1952 3284 3131 

 

Information och Kommunikation  
 
Kommunikationsstrategi  
En ny kommunikationsstrategi sammanställdes under året av styrelseledamot Petra Jankov och GS Anne 
Österberg. Dokumentet godkändes av styrelsen i juni.  

 

Skridsko.se 
Förbundets officiella organ.  

 
 

 

Skridskonytt 
Förbundets informationsbrev till medlemsförening m fl. 
skickas ut den sista torsdagen i varje månad. 

 

 

 

 

Instagram   
https://www.instagram.com/skridskofrbundet/ 

 

Facebook 
https://www.facebook.com/sweskate   

 

Fredagsflödet 
Här samlar vi ihop vad vi publicerat på våra sociala 
medier, Facebook och Instagram. På dessa plattformar 
delar vi olika händelser från föreningslivet, enskilda aktiva 
och tränare samt information från exempelvis RF, SOK, 
Svenskt Friluftsliv, våra internationella förbund eller annan 
organisation. 
Det går bra att ”tagga oss” i inlägg eller skicka bild med text 
till förbundet så tar vi med det i flödet.  

 

https://www.instagram.com/skridskofrbundet/
https://www.facebook.com/sweskate
https://www.instagram.com/skridskofrbundet/
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Förtroendevalda 
 
Förbundsstyrelsen (FS) 
2020-01-01 – 2020-12-31 
Ordförande  
Maurine Filip, Melbourne Australien (fr o m mars 2020)  
Vice ordförande 
Daniel Cabelduc, Segersäng   
Petra Jankov, Huddinge 
Ledamöter: Fredrik Decker Lidingö, Mikael Eriksson Uppsala, Gisle Tverland Malmö och Mahlin Wiggur 
Norrköping, Eva Lagrange Umeå (lämnade styrelsen i maj 2020) och Annika Pihl Skurup (lämna styrelsen 
under våren 2020). 
 
Eva Lagrange lämnade, av personliga skäl, styrelseuppdraget den 5 maj 2020. Annika Pihl meddelande 
under våren 2020 att hon inte har tid för uppdraget och valde därmed att avgå. 

 
Förbundsstyrelsen har under året genomfört 8 protokollförda styrelsemöten. Från mars månad har alla 
möten genomförts digitalt.   

 

Arbetsutskott (AU)  
(utgör även rådet för Organisation och Administration och verkar dessutom som förbundets 

disciplinnämnd)  

2020-10-11 – 2020-12-31 

Ordförande: Maurine Filip, Melbourne Australien 

Ledamöter: Daniel Cabelduc Segersäng, Gisle Tverland Malmö och Fredrik Decker Lidingö.  

Adjungerad: Generalsekreterare Anne Österberg 

 

2020-01-01 – 2020-10-10 

Ordförande: Maurine Filip, Melbourne Australien 

Ledamöter: Daniel Cabelduc Segersäng, Petra Jankov Huddinge och Mikael Eriksson Uppsala.  

Adjungerad: Generalsekreterare Anne Österberg 

Arbetsutskott (AU) har genomfört 5 protokollförda möten. Från mars månad har alla möten genomförts 

digitalt. 

 

Hedersordförande och 
hedersledamöter 

Roger Bodin, Göteborg 
Ulf Lindén, Enebyberg 
Lars-Åke Skager, Göteborg 
Kenth Borgström, Sölvesborg 
Jan Marmstål, Hammarö 
Per-Arne Spiik, Tullinge 

Valberedning  
Ordförande 
Karl Skoog, Stockholm 
 
Ledamöter 
Elin Sundling, Stockholm 
Sebastian Falk, Sundsvall  

Revisorer  
Åke Pettersson, Stockholm 
Thomas Kleverman, Eskilstuna 
 
Suppleant 
Felicia Krusell, Stockholm  
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Rapport från förbundsstyrelsen och arbetsutskottet 

 
Pandemi - covid 19 drabbade världen 2020  
Sverige och världen har under 2020 drabbats av pandemin covid-19 

vilket har påverkat verksamheten på flera sätt.  

 

Förbundsstyrelsen beslutade tidigt att vi skulle följa de riktlinjer som Folkhälsomyndigheten, andra 

myndigheter och RF lägger fram. Vi har löpande bevakat den information som kontinuerligt kommit från 

dessa myndigheter och vi har vidtagit de åtgärder som har krävts för att värna våra medlemmars hälsa och 

för att göra vad vi kan för att bidra till en minskad smittspridning.  

 

Coronakrisen har påverkat vår verksamhet men tillsammans har vi gjort allt vi har kunnat för att hålla nere 

smittotalen. Pandemin har satt sina spår inom idrottsrörelsen men RF har arbetat nära 

Folkhälsomyndigheten med frågor om hur idrotten kan bidra, hur idrotten kan kompenseras och hur vi 

som förbund och vår verksamhet ska förhålla oss till idrottsverksamheten under pandemin. RF har under 

hela perioden kontinuerligt hållit oss uppdaterade via digitala informationsmöten. 

Vi i vår tur har tagit fram och uppdaterat riktlinjer för Svensk Skridsko samt informerat våra 

medlemsföreningar genom uppdateringar på skridsko.se.   

 

Under året har verksamheten tidvis legat nere för vuxna, men barn, ungdomar och aktiva inom 

yrkesmässig idrott har givits möjlighet att träna. Förbundets elit- och utvecklingskommitté har definierat 

”med yrkesmässig idrott avses” aktiva i Topp och Talang, Olympisk Offensiv, men även att andra aktiva 

kan finnas/verka under ”yrkesmässig idrottare”. 

 

Pandemin har inneburit att en hel del verksamhet har tvingats ställas in under året. Några av de inställda 

evenemangen är: 

• Roller Derby SM den 21 - 22 mars  

• Föreningskonferens 16 - 17 maj  

• Kickoff inline  

• Moraläger  

• SM hastighet   

Förtroendevalda och möten 
Under pandemin har styrelsen och AU genomfört samtliga möten digitalt.  
Styrelseledamot Eva Lagrange valde av personliga skäl att lämna styrelsen i maj 2020 och ledamot  
Annika Pihl har deltagit vid ett styrelsemöte under sin mandatperiod.  

Kommittéer och råd  
Elit- och utvecklingskommittén har vid behov genomfört digitala möten. Rådsordförande har under året 

deltagit vid möten med personal och arbetsgrupper.  
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Ekonomigruppen = EKG 
Gruppen har vid behov genomfört möten digitalt och har under året bl. a synat budget och resultat och har 

varit delaktig i framtagande av budget för 2021. Vidare har man haft uppdrag att hantera ärendet 

avseende anmälningsavgifter till tävling, ett uppdrag som lämnades av förbundsmötet 2019.  Följande 

förslag/ärenden har EKG gruppen lagt fram till styrelsen 

• SM-avgifter  

• Förslag till Ekonomiutskott och uppdrag  

• Översyn av avgifter  

• Plan för en hållbar ekonomi 

Kommunikationsstrategi  
Styrelsen beslutade om en ny kommunikationsstrategi som presenterades av Petra Jankov och Anne 
Österberg vid styrelsemötet i juni.  

Inkluderingspolicy 
Förbundet har via Sofia Isaksen tillsammans med RFSL och RF arbetat fram en inkluderingspolicy. Policyn 
läggs för beslut under 2021.  

Samgåendeprocess 

Förbundet har under 2020 arbetat vidare med processen och vid ett extra förbundsmöte i september 

beslutades att kälksporterna fr o m den 1 januari 2021 ska ligga under Svenska Skridskoförbundet.  Mer 

information om processen och det extra förbundsmötet lämnas senare i denna verksamhetsberättelse.  

Utbildningsplattform - IUP 

Efter mycket arbete och många och ingående diskussioner i personalgrupp, styrelse, arbetsutskott och i 

EKG så landade vi ett avtal för en digital plattform för utbildningsverksamhet. Plattformen används redan 

av förbunden Svensk Amerikansk Fotboll, Basket och SVEMO. Fler förbund är på väg in i denna plattform. 

Nu intensifieras arbetet på kansliet med att sammanställa utbildningar att fylla plattformen med. 
 

Projekt – Olympisk Offensiv – ett helt unikt projekt  
Utvecklingsprojektet Olympisk Offensiv, är ett helt unikt projekt som SOK nu med sin insats gör möjligt 

för Svensk Skridsko. Projektet är ett exklusivt projekt och något man aldrig tidigare gjort inom SOK. För 

förbundet har detta inneburit anställning av Joel Eriksson som headcoach och att av de som erbjudits 

deltagande i projekt tackade 8 ja till en plats.  Läs mer om detta under Elit- och utvecklingsverksamheten 

senare i verksamhetsberättelsen.  

 

 

 

 

https://www.instagram.com/p/CGApqJYJkNy/?igshid=dd2vjv4c9r8
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Representation   

 

 
 
 
 

Årsmöte: Digital den 28 september 
Representant: Daniel Cabelduc och Anne Österberg 
 
 

 

Årsmöte: Digitalt 21 april  
Representant: Sofia Isaksen 

 

RIF Riksidrottsforum:  Digitalt 7–8 november  
Representant: Deltog inte pga. sjukdom  
 

IdrottsAlliansen 
 

 

Årsmöte: Digitalt 15 december  
Ingen representation 

Europeisk konferens 

Hastighet 
Europeisk konferens: 
Inställd pga. Coronapandemi 

Europeisk konferens 

Short track 

Kalendermöte:  
Inställd pga. Coronapandemi 

 

Årsmöte: Digitalt 7 maj  
Representant: Sofia Isaksen 

 

Congress: planerad att genomföras i Thailand 
Inställd pga. Coronapandemi 

EROC Konferens: 31 januari – 2 februari i Berlin 
Representant: Maurine Filip  

 

Organisationskopplingar  
Förbundet är engagerad och eller har ägarförhållanden enligt följande:  

 
Ägarförhållande 

Städa Sverige och Idrottsalliansen  

Medlemskap 
Nationellt 
Riksidrottsförbundet 
SISU Idrottsutbildarna 
Sveriges Olympiska kommitté 
Svenskt Friluftsliv  

 
Övriga medlemskap  
Arbetsgivaralliansen 

 

 
Internationellt 
International Skating Union (ISU) 
Confederation Européenne de Roller Skating (CERS) 
World Skate  
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Rapport från EROC möte i Berlin 

 

På bilden: Ordförande Maurine Filip (tv) och WFTDA:s ordförande Molly Stenzel.  

WFTDA = Womens Flat Track Derby Association 

 

Mötet arrangeras och organiseras av föreningen Bear City Rollers och pågick i tre dagar fyllda med  

diskussioner och workshops. Mötet är en viktig plattform för Roller Derby i Europa och vår ordförande  

Maurine Filip representerade förbundet vid mötet.  
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Kommitté, rådgivande organ och grupper  
 

Elit- och utvecklingskommittén  

Ordförande: Daniel Cabelduc 

Ledamöter: Joel Eriksson, Anne Österberg samt adjungerad Bent-Erik Brenden 

Operativt ansvarig för verksamhet inom området: Idrottskoordinator Bent Erik Brenden 

 

Rådet för Administration och organisation  
Ledamöterna i Arbetsutskottet utgör medlemmarna i rådet. 
Operativt ansvarig för verksamhet inom området: Generalsekreterare Anne Österberg 
 

Rådet för Nationell Idrott- och föreningsutveckling 

Ordförande: Gisle Tverland 

Rådet har arbetat med en fast grupp personer inom Roller Derby samt med olika konstellationer  

inom skridskoverksamheten. 

Operativt ansvarig för verksamhet inom rullidrotterna: Idrottskoordinator Sofia Isaksen 

Operativt ansvarig för verksamhet inom skridskoidrotterna: Idrottskoordinator Mattias Hadders 

 
Förbundskansliet   
Förbundskansliet är placerat i Idrottens Hus i Stockholm 

tillsammans med Riksidrottsförbundet, SISU Idrottsutbildarna 

och ett 30 tal andra specialidrottsförbund. Förbundet hyr två 

arbetsplatser på Idrottens Hus.   

 

  
 

Personal  
Anställd personal har arbetat på uppdrag av förbundsstyrelsen, i enlighet med beslut tagna vid 

förbundsmötet samt för verksamheten gällande styrdokument. 

 

Korttidspermission och covid-19 

Till följd av minskad verksamhet inom förbundet, kopplat till pågående pandemi, beslutade 

förbundsstyrelsen om att korttidspermittera personal under tiden maj – augusti 

Korttidspermittering är en överenskommelse mellan arbetsgivare, fackförbund och anställda. Personalen  

,undantaget GS, permitterades 20–40%. Detta medförde att kansliet under perioden var stängt på 

fredagar. Personalen har även uppmanats att arbeta hemifrån under stora delar av året. 

 



13 

 

 

 

 

 

Generalsekreterare 

 

Anne Österberg  Uppdrag och ansvar: 

Förbundets totala verksamhet såsom ekonomi, administration, 

personalansvar, förtroendevalda, sponsor och marknad, avtal, internationella 

kontakter, ledning, styrning och utveckling. Under året har även ansvaret för 

arbetet kopplat till samgåendeprocessen med Kälksportförbundet hanterats.  

                                          

Idrottskoordinatorer  

Idrottskoordinator för Elit- 

och utveckling 

Bent-Erik " Bento" Brenden  

Bento ansvarar främst för ärenden kopplat 

till elit- och utvecklingsverksamheten och 

har i detta kontakten med SOK, ISU, RF.  

Omvärldsbevakning, satsningarna Topp 

och Talang och Olympisk Offensiv, 

utvecklingsplaner, ansökningar och 

rapporter, kravanalyser mm.                  

Föreningsservice – nationell verksamhet 
Sofia Isaksen och Mattias Hadders kontaktar ni vid föreningsärenden och alla ärenden kopplade till den 

nationella verksamheten, såsom projektstöd, nationell tävlingsverksamhet, medlemsfrågor, utbildning, 

IdrottOnline, licenser och försäkringar, antidoping, läger, märken och medaljer, föreningsfrågor, banor 

och arenor, barn- och ungdomsverksamhet, vuxenverksamhet, sociala medier mm. 

 

Idrottskoordinator 

Sofia Isaksen  
Sofia ansvarar främst för frågor kopplade till våra 
idrotter på hjul, vilket omfattar rollerderby och 
inline 
 

Idrottskoordinator 

Mattias Hadders 
Mattias ansvarar främst för frågor kopplade till 
idrotter på skenor, vilket omfattar hastighet, 
short track och långfärd.  
 

  

Headcoach  
Joel Eriksson 
 

Headcoach för projektet 
”Olympisk Offensiv” 
I maj 2020 projektanställdes Joel Eriksson för 
tjänsten som headcoach för projektet Olympisk 
Offensiv. Projektet är ett samarbete med SOK. 
Läs mer om projektet och Joel under elit- och 
utvecklingsverksamheten. 

 
 

  

 

Mattias, Sofia och Bent Erik 
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Samgåendeprocess 
 

 

 Bakgrund 
På Riksidrottsmötet i Jönköping 2019 togs flera beslut som innebär att små förbunds möjligheter till inflytande 
och ekonomiskt stöd försämras. Bland annat får medlemsförbundens storlek stor betydelse för utfallet i det 
framtida ekonomiska stödsystemet. 

Förutom att ett samgående kan leda till en starkare position inom idrottsrörelsen avseenden det 

ekonomiska stödsystemet och möjligheten att påverka beslut som fattas på framtida Riksidrottsmöten 

finns även andra vinster. Exempelvis möjlighet till effektivisering där administrativa uppgifter kan 

samordnas så att mer resurser kan läggas på att utveckla kärnverksamheten, såsom träning och tävling 

och föreningsutveckling. Ett ökat utbud av idrotter och aktivitetsformer kan även innebära en ökad 

attraktivitet hos förbundet som helhet så att människor i större utsträckning väljer att engagera sig. Vi kan 

erbjuda idrott inom förbundet året runt under hela livet. 

Självklart så inser vi att ett samgående även består av utmaningar. Att hitta en gemensam identitet att 

samlas kring och organisation på såväl tjänstemannanivå som hos förtroendevalda kommer att kräva 

nytänkande, mod och troligen även kompromisser. 

Vi har beviljats ekonomiska medel för att se över om ett samgående kan vara en väg framåt samt för att  

genomföra det arbete som krävs inför ett samgående.  
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Genomgång av enkät 
Den 15 januari 2020 skickades den första enkäten ut till samtliga medlemsföreningar i Svenska 

Skridskoförbundet och Svenska Kälksportförbundet. Enkäten avsåg att undersöka hur föreningarna vid 

tiden ställde sig till ett eventuellt samgående mellan förbunden och om det fanns några funderingar, idéer 

eller tankar rörande ett samgående. 

Resultatet av enkäten visar att en majoritet av föreningarna som besvarat den tror på idén om ett 

samgående (51,4 %). En stor del har även svarat Vet ej med hänvisning till att man inte har tillräckligt med 

information för att vid tidpunkten ta ett beslut i frågan (43,2 %). En liten del av respondenterna (5,4 %) tror 

inte på idén om ett samgående. 

  

Det gavs även möjlighet för respondenterna att lämna frisvar i enkäten. Totalt 64 kommentarer lämnades 

och sammanfattningsvis kan dessa delas in enligt följande. 

Kommentarer positiva till ett samgående handlade i stor utsträckning om: 

-          Solidaritet med kälksporten 

-          Effektiviserad administration 

-          Större förbund -> ökat inflytande -> ökade möjligheter till resurser 

Kommenterar negativa till ett samgående handlade i stor utsträckning om: 

-          Oro för minskade resurser för sin idrott 

-          Marginalisering av Roller Derby 

Kommentar neutrala till ett samgående handlade i stor utsträckning om: 

-          Att man efterfrågar mer information om vad ett samgående kan innebära  

Utifrån svaren i enkäten var projektgruppens rekommendation till styrelserna att låta arbetet med att 

undersöka möjligheterna till ett samgående fortgå.  

Information till medlemmar 
Under våren 2020 informerade vi om och planerade för en föreningskonferens den 16–17 maj. Detta skulle 
ha varit ett möte där vi tillsammans skulle ha haft möjlighet att mötas för att diskutera, informera, ställa 
frågor och samlas kring frågan. Tyvärr så ställde pandemin till det för oss och mötet gick inte att 
genomföra.  
 
Vi sammanställde och skickade ut information och enkäter (bl.a. den som redovisas ovan) till 
medlemsföreningar, referensgrupper m.fl. för att försöka få in så mycket synpunkter som möjligt inför ett 
extra förbundsmöte som planerades till september månad.  
Informationsutskick  
1. Den 26 mars  Samgåendeprocess inledning 
2.Den 14 maj   Organisation 
3. Den 28 maj    Varumärke, profil och namnfråga 
4. Den 16 juni    Finansiering och resurser 
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Den 15 juni bjöd projektgruppen in föreningar till digitala informationsmöten med möjlighet till 

information och möjligheten att ställa frågor.  Träffen för Kälksportsföreningar genomfördes den 1 juli 

enligt inbjudan. Intresset från Skridskoförbundets föreningar var minimalt och vi erbjöd och genomförde  

enskilda möten med de föreningar som önskade.  

 

Processen i stort  
Bilden visar en grov plan för hur samgåendet rent praktiskt var/är tänkt att genomföras.  

 

 

Projektorganisation  
För att leda arbetet avseende samgåendet bildades en projektgrupp 

bestående av ordförande samt GS från respektive förbund. För att 

organisera arbetet och till viss del avlasta GS från operativa uppgifter 

har en extern konsult anlitats, Per-Arne Spiik. Projektgruppen är den 

som har haft kontakt med bland andra RF. Projektgruppen 

rapporterar till respektive styrelse. 

För att genomföra operativa uppgifter kopplat till samgåendet som 

beslutats och beställts av projektgruppen bildades en arbetsgrupp 

bestående av respektive GS samt Per-Arne Spiik. 

 

Projektgrupp   

• Maurine Filip (ordförande Svenska Skridskoförbundet)  

• Gisle Tverland (ledamot förbundsstyrelsen Svenska Skridskoförbundet) 

• Hasse Abrahamson (ordförande Svenska Kälksportförbundet) 

• Anne Österberg (GS Svenska Skridskoförbundet) 

• Niclas Bentzer (GS Svenska Kälksportförbundet) 

• Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult) 

Arbetsgrupp (beredningsgrupp)  
• Anne Österberg (GS Svenska Skridskoförbundet) 

• Niclas Bentzer (GS Svenska Kälksportförbundet) 

• Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult) 
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Extra förbundsmöte 
På Skridskoförbundets extra årsmöte den 13 september röstade medlemsföreningarna igenom styrelsens 

förslag om att förbundet from den 1 januari 2021 ska omfatta (främja och administrera) verksamheten 

Kälksport. Det betyder att svensk skridsko- och kälksport 2021 kommer att samla 11 idrotter inom samma 

organisation. 

 

Kälkidrotter:   Alpinrodel, Banrodel, Bob, Naturrodel, Skeleton och Sledcross 

Rullidrotter:  Inline och Roller Derby 

Skridskoidrotter:  Long Track (hastighetsåkning), Långfärdsskridsko och Short Track 

 

 

”Det är fantastiskt att se att våra medlemsföreningar stödjer styrelsens förslag att fortsätta 

ett aktivt arbete mot en öppen och inkluderande idrott. Vi ser nu fram emot fortsatt arbete 

att skapa ett förbund som tar vara på alla våra idrotters samlade styrkor samtidigt som vi ser 

efter individuella behov, säger Svenska Skridskoförbundets ordförande Maurine Filip” 

 

 

”Ett beslut som åskådliggör idrottens styrka i att visa öppenhet och förmåga att hantera 

frågor om samverkan. Samtidigt ett avgörande beslut för kälksporten. Tryggheten för våra 

föreningar lever vidare inom den stora idrottsfamiljen RF. Tack till Skridskoförbundet med 

föreningar som visat oss en stor tillgivenhet, säger Svenska Kälksportförbundets ordförande 

Hasse Abrahamson”  

 

”- Det är glädjande att se hur förbund samverkar och finner lösningar för att värna en öppen 

idrottsrörelse. De aktiva ska självklart idrotta vidare i förening, det är bara den 

organisatoriska kostymen som ändras, säger Riksidrottsförbundets ordförande Björn 

Eriksson” 

 

 

 

 

 



18 

 

 

Implementeringsarbete pågår! 

För att praktiskt genomföra implementeringsarbetet av kälksporterna i Skridskoförbundet beslutade 

förbundsstyrelsen att tillsätta en samgåendegrupp för att leda detta arbete. En beredningsgrupp arbetar 

operativt med att bereda underlag och genomföra de av förbundsstyrelsen beslutade åtgärderna.  

 

Beredningsgruppen har till sin hjälp ett antal arbetsgrupper som jobbar med specifika frågor såsom  

• Nya stadgar – ta fram förslag till stadgar 

• Valberedningsfrågor  

• Kommunikationsfrågor 

 

Vid behov av att stämma av processer och förslag använder beredningsgruppen ett antal olika 

referenspersoner som inkommer med viktiga synpunkter innan beredningarna lämnas vidare till 

samgåendegruppen och slutligen till förbundsstyrelsen för beslut. Förslaget till nya stadgar och 

förbundsnamn ska presenteras och beslutas av förbundsmötet under 2021.  

Andra viktiga uppdrag som samgåendegruppen leder är: 

• Översyn av organisation och arbetssätt 
• Ny hemsida 
• Förslag till uppdaterat varumärke och grafisk identitet 
• Ny strategi för sociala medier 
• Inventering och översyn av styrande dokument    

 

Projektgrupp Stadgar  
• Christer Pallin (f.d. chefsjurist på RF) 

• Anne Österberg (GS Svenska 

Skridskoförbundet) 

• Niclas Bentzer (GS Svenska Kälksportförbundet) 

• Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult)  

 

Projektgrupp Kommunikation   
• Petra Jankov (ledamot förbundsstyrelsen 

Svenska Skridskoförbundet) 

• Ingo Johansson (Malmö City Skaters) 

• Roger Strandberg (content producent Svenska 

Kälksportförbundet) 

• Niclas Bentzer (GS Svenskas 

Kälksportförbundet)   

 

Projektgrupp Valberedning   
• Karl Skoog (sammankallande valberedning 

Svenska Skridskoförbundet) 

• Sebastian Falk (valberedning Svenska 

Skridskoförbundet) 

• Elin Sundling (valberedning Svenska 

Skridskoförbundet) 

• Lotten Hjelm (ordförande valberedning 

Svenska Kälksportförbundet) 

• Anders Söderberg (valberedning Svenska 

Kälksportförbundet) 

• Linnea Nilsson-Waara (valberedning Svenska 

Kälksportförbundet) 

•  Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult)   

Projektgrupp Elit- och utveckling   
• Daniel Cabelduc (ordförande elitkommittén 

Svenska Skridskoförbundet) 

• Bent-Erik Brenden (idrottskoordinator 

elitidrottsfrågor) Svenska Skridskoförbundet) 

• Ann Kohala (Team Manager 

Banrodellandslaget) 

• Roberth Klarqvist (Team Manager 

Skeletonlandslaget) 

• Niclas Bentzer (GS Svenska Kälksportförbundet) 

• Per-Arne Spiik (extern organisationskonsult) 
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Får vi lov att presentera, Niclas Bentzer!  
I samband med samgåendet med Kälksport så projektanställdes Niclas Bentzer 

som Idrottskoordinator på Skridskoförbundet fr o m den 1 januari 2021.  

Niclas kommer framförallt att ansvara för frågor kopplade till kälksporterna men 

även för andra verksamhetsutvecklande frågor kopplat till förbundet.  

Niclas har sedan 2017 arbetat som GS på Svenska Kälksportförbundet. Niclas är 

utbildad gymnasielärare i Idrott och Hälsa och Historia. Han har arbetat inom 

turismbranschen, utbildat sig till fjällguide och har arbetat som sportchef på 

Svenska Turistföreningens fjällanläggningar i Jämtland och Grövelsjön.  

Den egna aktiva idrottskarriären bestod mestadels av fotbollsspel och bandy. Så kärleken till 

skridskoåkning har han med sig sedan barnsben. När den egna karriären lades på hyllan har Niclas verkat i 

flera olika tränar- och ledarroller inom idrottsrörelsen. Nuförtiden består det egna idrottandet mest av 

skidåkning (gärna i fjällmiljö) och så klart långfärdsskridskor så fort chansen till fina isar uppstår. 

Långfärdsskridskor åker man inte när man har tid utan när det finns is!   

- Skridskoförbundet är ett anrikt förbund som genom sina idrotter är relevant för otroligt många 

människor i Sverige. Att åka skridskor är en del av vårt kulturarv. Det ska bli otroligt stimulerande att 

tillsammans med kollegor och föreningar få jobba med utveckling av förbundet in i framtiden. Inte minst 

när det nu växer med ytterligare sex kälkidrotter och ett antal nya föreningar.  

 

Vi ska vara ett förbund som ständigt ligger i framkant inom idrottsrörelsen, säger Niclas Bentzer.    

Niclas tjänst kommer att finansieras av medel som Svenska Kälksportförbundet för med sig in i 

Skridskoförbundet samt beviljade projektmedel för samgåendet mellan förbunden. 

 

.  
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 Nationell verksamhet 

Nationell verksamhet 

 
Coronaanpassningar/ CANCELLED! 
Året kan väl i princip sammanfattas med ordet INSTÄLLT! I mars kom de första restriktionerna som 

förbjöd samlingar med mer än 500 personer, detta innebar att vi fick ställa in Rollerderby-SM i Malmö. 

Sedan har restriktionerna undan för undan stramats åt och vi har allteftersom uppdaterat och anpassat 

förbundets riktlinjer. Vi följer Folkhälsomyndighetens regler och anpassar dem till vår verksamhet. Pga. 

alla restriktioner så har vi haft löpande kontakt med tävlingsarrangörer och föreningar. 

 

Seriespel och SM Rollerderby   

Seriespelet för rollerderby 2019–2020 kunde spelas färdigt under februari 2020. Rollerderby-SM skulle 

arrangerats i Malmö av Crime City Rollers. Mästerskapet ställdes in i och med de första restriktionerna som 

kom i mars. Säsongen 2020–2021 sköts först upp till efter årsskiftet men efterhand under hösten insåg vi 

att hela säsongen behövde ställas in. 

 

 

 

 



21 

 

 

 

SM - Hastighet  
SM-helgen i Long track skulle genomföras i Hagaström men fick flyttas fram pga. isbrist. Under hösten 

2020 planerades det för att mästerskapet skulle genomföras enbart som Distans-SM men fick även det 

ställas in pga. pandemin. Ungdoms-SM i Long track kunde genomföras som planerat och värd för 

arrangemanget var Skridskoklubben Trollhättan. Mästerskapet blev ett lyckat arrangemang.  

  
Foton: sktrollhattan.se 

 

SM Marathon 

Marathon-SM skulle arrangeras i Sigtuna i samband med 

Sigtunarännet men fick flyttas pga. isbrist. Tavelsjö AIK 

utsågs till ny arrangör och tävlingarna kunde genomföras. 

Arrangören Tavelsjö AIK fick kort om tid på sig att planera 

och genomföra Marathon-SM. 

Svenska Skridskoförbundet vill rikta ett stort tack till  

 

Tavelsjö AIK för ert arbete med tävlingarna.   

 

SM Inlines  
Var planerat att genomföras i Tanumshede men var ett av de många arrangemang som vi tvingades  

ställa in. 
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Nationella rådet Rullverksamhet 

Rådet för nationell verksamhet för rollerderby har haft ett antal möten och till att börja med fokuserades 

det på att kunna sätta i gång ett seriespel under hösten men pga. den ökade smittan fick de planerna 

under september/oktober läggas på is. Tanken var då att kunna köra i gång efter årsskiftet men det 

arbetet fick också läggas på is och vi har istället fokuserat på hur vi ska kunna komma tillbaka till “normal” 

verksamhet när det är möjligt och hur vi ska stötta föreningarna i att hålla kvar sina medlemmar.  

 
 
Idrott för äldre 
Skridskoförbundet var ett av 46 SF som arbetade med att kartlägga och 

analysera den verksamhet som bedrivs ute i föreningarna för målgruppen 

äldre. Mellan den 1 oktober 2020 och 31 januari 2021 kunde 

idrottsföreningar ansöka om verksamhetsstöd idrott för äldre, Dala 

Active Skaters från Falun var en av Skridskoförbundets föreningar som 

ansökte. 

 
 

 
Föreningsresan 
Innan Corona slog till hann vi med ett fysiskt besök hos en förening, övriga planerade besök fick göras om 

till digitala. 

Med anledning av den tuffa situation kring covid-19 som i princip alla föreningar drabbats av beslutades 

det på senhösten 2020 att starta upp kontakt med alla föreningar igen. Förbundet vill få en tydligare bild 

av hur verksamheten ser ut i föreningarna och hur förbundet kan stötta föreningarna på bästa sätt. 

 

 
Rörelseinspiration 
Under våren spelade vi in ett antal filmer med inspiration träningsområden, bland annat koordination och 
rörlighet. Filmerna publicerades på Instagram och Facebook via vår streamingtjänst SolidSport. 
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Fritidsbanken 
Vi har påbörjat ett samarbete mellan Fritidsbanken och 

skridskoföreningar i Karlstad. Tanken är att detta samarbete ska 

sprida sig till övriga städer där det finns Fritidsbanker och 

medlemsföreningar. 

Varje idrott och förening är experter på sin utrustning medan 

Fritidsbanken är väldigt nyfikna och öppna på att få lära sig mer om varje specifik idrottsutrustning. Vi tror 

därför på att tillsammans lära av varandra, dvs du som expert på din utrustning kan hjälpa Fritidsbanken 

att se till att den utrustning som lånas ut och som berör våra idrotter är i så bra skick som möjligt genom 

att bidra med din kunskap. Hur slipar man upp vassa skridskor? Vilka hjul ska man ha under fötterna när 

man åker inomhus eller på cykelväg alternativt på en inlinebana? Vilken övrig utrustning är bra att ha för 

att utöva våra olika idrotter? 

Genom ett samarbete tror vi att ni i föreningarna kommer få möjlighet att möta nya potentiella utövare till 

våra idrotter, möjlighet att marknadsföra er genom anslag och information på Fritidsbanken.

       

 

Alla på skridskor 
”Alla på skridskor” syftar till att skapa fler spontana och öppna isytor runt om i landet där människor kan 

träffas för att åka skridskor och kälke. Isytorna ska vara öppna och 
tillgängliga för alla grupper i samhället. Genom att skapa fler isytor 
skapas möjligheter till en förbättrad folkhälsa, en ökad 
rörelseglädje och rörelseförståelse och där alla ska få möjlighet att 
testa på skridsko och kälkåkning.  Skridskoförbunden upplever 
gemensamt att bristen är stor och att alltför många stadsdelar 
saknar isytor att åka skridskor på. Med detta projekt vill vi inom 
Skridskoförbunden; Ishockey, Konståkning, Bandy och Skridsko 
vara med och ge fler möjligheten att åka skridskor hela livet 

 
 

Särskilt anläggningsstöd skyddskuddar 
När det kommer till traditionell tävlingsverksamhet vill SSF kunna erbjuda våra medlemsföreningar att 

låna skyddskuddar så att man kan garantera en bra säkerhet. Vi vill kunna sprida våra tävlingar över alla 

våra föreningar och därmed kunna visa en bredare tävlingsverksamhet över landet. Vi vill också kunna 

komma till anläggningar där vi idag inte har några föreningar, men ändå kunna visa upp våra olika idrotter. 

Vi har därför startat en dialog/projekt med RF kring ett anläggningsstöd till en mobil skyddsutrustning, vi 

arbetar nu på att få till övrig finansiering och ett samarbete mellan RF:s distriktsförbund. 
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Skridskomärken/Teknikmärken  
Skridskomärkena har marknadsförts till våra föreningar och vi har skapat 

möjlighet för föreningar att köpa loss märken och sälja till 

allmänhet/medlemmar och på så sätt få in ett litet extra tillskott till sin kassa. 

Det har också funnits möjlighet att köpa in ett paket med utrustning för teknikbana via bidrag. 

 

 

Projekt ”Idrott för alla kroppar” i samarbete med RFSL 
 

Projektet avslutades formellt hösten 2020 och Skridskoförbundet har tagit 
fram en policy för att stärka transpersoners och icke binäras möjlighet till 
idrottsaktivitet och tävling. Policyn förväntas antas våren 2021 
 
Projektet startade den 1 mars 2018 och syftet med projektet ”Idrott för alla 
kroppar” är att förbättra möjligheterna för transpersoner att ta del av 
idrotten. Detta sker genom att stärka transpersoner samt genom att ta fram 
policy och riktlinjer. 
 
Projektet har finansierats av Postkodstiftelsen och innehållet har arbetats 
fram i samarbete med Riksidrottsförbundet, Svenska Budo- och 
kampsportsförbundet, Svenska Skridskoförbundet, Svenska 
Basketförbundet och Svenska Livräddningssällskapet. 
 

 

 
Regelapplikationen Power Jam 

Västsvenska Rollerderby Sällskapet (VSRDS) har tillsammans med SSF 
tagit fram appen “Power Jam” med syfte att låta juniorspelare, och andra 
nybörjare närma sig spelets regler på ett lekfullt sätt. Appen har under 
året fått fortsatt liv genom ett bidrag från Projektstöd för barn och 
ungdomsidrott. Appen består av nästan 200 frågor, och på färden guidas 
användaren av Rory Roller Derby Roboten, en berättarmaskot. Appen 
finns i Google Play till Android-telefoner, men även som en webbapp 
som nås på 

https://powerjamweb.azurewebsites.net/?fbclid=IwAR0VCk8v4R1fGp8f23Mx9UBsM0L-
32GAaoL4S77s1SlmgcSzIogvrMfEPe 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://postkodstiftelsen.se/
https://www.rf.se/
https://svenskalivraddningssallskapet.se/
https://svenskalivraddningssallskapet.se/
https://www.skridsko.se/
https://www.basket.se/
https://www.basket.se/
https://svenskalivraddningssallskapet.se/
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Projektstöd IF 
 
 

 
 
 
Riksidrottsförbundet (RF) har från och med 1 januari 2020 nya riktlinjer för ekonomiskt stöd. Syfte och mål 

med stödet är att skapa förutsättningar för föreningarna att utveckla barn och ungdomsidrott i enlighet 

med RF:s Strategi 2025. 

Det sökbara idrottslyftet är nu borttaget och ersätts av sökbart Projektstöd för barn- och ungdomsidrott. 

Det går att söka Projektstöd för barn- och ungdomsidrott inom tre övergripande områden. 

 

* Utbilda barn- och ungdomsledare i föreningarna 

* Få fler ungdomar i åldern 13–20 år att stanna kvar i den organiserade idrotten 

* Idrottssvaga områden (endast sökbart via distriktsförbunden) 

Under 2020 har ju i princip alla större aktiviteter ställts in och det har därigenom inte heller kunnat 

genomföras några större projekt. Under slutet av året öppnades möjligheten till att söka stöd för “Corona-

anpassning” av verksamheten upp och vi gav stöd till Karlstad Roller Derby 10000kr ungdomssatsning för 

att behålla fler längre, Västsvenska Roller Derby Sällskapet fick bidrag till fortsatt liv för regelapplikationen 

på 4080 kr (se nedan) och IFK Göteborg har fått 5080kr för att köpa in materialpaket för att kunna bedriva 

verksamhet i enlighet med vår LUP och därigenom kunna behålla barn och ungdomar längre i 

verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.strategi2025.se/
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Challenge Your Skills 
 
När Folkhälsomyndigheten och Riksidrottsförbundet fattade beslutet att all tävlingsverksamhet skulle 

pausas för aktiva som inte är klassade som yrkesutövande idrottare, växte idén fram att uppmuntra till 

fysisk aktivitet och framförallt utmana sig själv på annat sätt än traditionell tävling. Namnet blev Challenge 

Your Skills och där vi under varje månad presenterat ett antal olika fysiska utmaningar. Till vår hjälp har vi 

haft ett antal individer och föreningar som instruerat och visat de olika utmaningarna. Dessa utmaningar 

har vi sedan publicerat på våra sociala medier och använt oss av #challengeyourskills. Vi har uppmuntrat 

alla våra följare att anta utmaningarna samt publicera dessa på sina plattformar och tagga oss i deras 

inlägg. Genom att tagga förbundet ser vi vilka som valt att deltaga och vi har även repostat dessa. Under 

vintern publicerades bland annat: 

 

• Hoppa hopprep med valfritt redskap på fötterna 

• 10.000m utmaningen som var kopplat till Nils van der Poel´s svenska rekord i Inzell 

• Sofias kors 
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Bredd och Motion 
Bredd och Motion 
 

Nationella samlingar  
I Örebro träffades 40 ledare från Friluftsfrämjandet för en helg full med 

teknikträning inför vinterns sjöisäventyr. Skridskoförbundet deltog med 

Gisle Tverland och Wilhelm Ekensskär som tränare. 

I övrigt har alla nationella samlingar ställts in eller skjutits upp. 

 

Gisle Tverland och Wilhelm Ekensskär i Örebro 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Anläggningar och Arenor 
 

Anläggningar och Arenor 
 
 

Tingvalla i Karlstad byggs in 

Under 2020 har Mattias 

Hadders träffat representanter 

från Karlstad Skridskoklubb, 

Solstaskäret och Karlstad 

kommun för att diskutera den 

nya hallen som ska byggas på 

Tingvalla. Tillsammans har vi 

tittat på den nya hallens 

utformning och hur vi kan 

skapa aktivitet samt 

arrangemang. Förutom 

skridskoåkning ska hallen även 

nyttjas för bandy och ishockey. 

Kommunen ställer sig positiva till att Svensk Skridsko vill vara en del av hallen och Karlstad SK tillsammans 

med förbundet har arbetat med att rekrytera ledare med målet att starta upp verksamhet. Tanken var att 

under vintern starta upp en skridskoskola men pga. pandemin fick man ställa in.  Vill man läsa mer om den 

nya hallen så klickar man vidare till länken https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/arenautveckling2/tingvallaisstadion/ 

 

 

 

https://karlstad.se/karlstadvaxer/projekt/arenautveckling2/tingvallaisstadion/
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Inlinesbana på Lugnet 

Under hösten 2019 besökte Mattias Hadders vår förening Dala Active Skaters på Lugnets idrottsområde i 

Falun. Dala Active Skaters tillsammans med ansvariga från Lugnets anläggningar presenterades en 

inlinebana samt banor för rullstolsåkning, cykel och rullskidor. Byggstarten drogs igång under våren 2020 

och redan under sommaren stod banan klar. Dala Active Skaters har bedrivit verksamhet på banan under 

hela försäsongen för sina medlemmar och man har även haft besök av Hagaströms SK. Förbundet 

tillsammans med Dala Active Skaters planerade för ett gemensamt nationellt breddläger på Lugnet men 

pga. pandemin fick vi ställa in.   

     

       Foton: Sven Olsson 

 

Skridskohall på Lugnet    

Senare under hösten presenterades projektet ISAK. ISAK är ett samarbetsprojekt mellan samtliga 

isföreningar i Falun. Aldrig tidigare har isföreningarna i Falu kommun gått samman kring en fråga på det 

här sättet. Konståkning, curling, 

hastighetsåkning, bandy, ishockey och 

kälkhockey står enade kring att 

anläggningarna måste uppdateras för 

dagens och framtidens behov. Fram till 

idag har man diskuterat en ny bandyhall 

som skulle rymma en 250 m bana, men 

Svenska Skridskoförbundet kommer 

tillsammans med Dala Active Skaters 

driva frågan om få till en ännu större hall. 

 

                                 Foto: LLENTAB 

Ruddalens Idrottsanläggning 

Våren 2019 nåddes vi av informationen att Göteborgs Stad hade beslutat att man skulle stänga Ruddalens 

skrinnaroval på grund av problem med läckage i kylrören. Inget nytt problem, men något som 

förvaltningen inte hade gjort något åt under flera år.  

Efter ett intensivt arbete fick vi till slut information om de beslut som var fattade kring stängning av 

skrinnarbanan och ett intensivt påverkansarbete började.  

Roger Bodin ordförande i Västsvenska skridskoförbundet och Bent Erik Brenden från förbundet har i en 

samverkan med föreningarna i Göteborg jobbat hårt för att kunna delta i processen med Idrott och 

föreningsförvaltningen i Göteborg. Vi har alla varit överens om att anläggningen har varit i behov av en 

omfattande renovering. 

 



29 

 

 

 

 

 

Diskussionerna med förvaltningen har varit många och det har varit en krånglig väg. De gamla kylrören 

liggandes i grusbädd var urgamla och läckte ammoniak. Anläggningen fick som sagt stängas ner från 

avslut säsongen 2018/2019 och sedan började en lång process med många turer där vi länge fick jobba i 

motvind, vi kan inte säga att ansvariga i förvaltning stred för vår uppfattning att få igång anläggningen så 

fort som möjligt, snarare tvärtom. Det ena efter det andra av våra uppslag för att få igång anläggningen 

förkastades, går inte, kan inte, för dyrt…. Till slut också, nej vi stänger anläggningen permanent, river den 

och gör annat på platsen, bygger annan kommunal service än för idrott och hälsa.  

Våra föreningar har varit delaktiga 

och informerade om processen 

kring Ruddalen och via en 

representant för Göteborgs 

Långfärdsskridskoklubb lämnades 

även ett Göteborgskt förslag in. 

Detta var det förslag som har fått 

störst respons och genomslag 

någon gång kopplat till ett särskild 

Göteborgskt förslag och som 

stöttades av förbundet. 

Under 2020 har det arbete som har 

lagts ner från Roger Bodin 

(Västsvenska skridskoförbundet) 

och Bent Erik Brenden lett fram till ett beslutsunderlag som lämnades till Göteborgs Stad. Utredningen 

som innehöll 3 olika alternativ slutade med att Göteborgs Stads Idrotts och förvaltningsnämnd beslutade 

att skrinnarhallen på Ruddalen skall vara kvar och att man skall investera ca 50 mkr för framförallt 

upprustning av nya kylrör i betong. Arbete med att påverka och påskynda denna process fortsätter för att 

säkerställa framtiden för skridskoverksamheten i denna allvädershall och som tjänar som en högborg för 

svensk skridsko.  

 

 

Övriga anläggningsfrågor riktat till isytor 

Under 2020 genomfördes en enkätundersökning riktat till kommuner som driver kommunala  

isanläggningar och där våra föreningar verkar. Syftet med undersökningen var att ta reda på om det 

planeras för några större renoveringar eller ombyggnationer som på sikt skulle påverka föreningarnas 

verksamhet. Detta gjordes med tanke på att Ruddalen stängdes ner för en översyn och en planerad 

renovering. Vi fick inte svar från alla kommuner trots påtryckningar men majoriteten svarade att man inte 

planerade för några renoveringar samt de hallar med 250 m banor ansågs hålla god standard.  

En kommun som det fördes extra mycket dialog med var Gävle och på frågan om konstfrusen 400m bana i 

Hagaström/Gävle. Till svar fick vi att man tittar på olika lösningar men att per idag inte budgeterat för 

någon annan anläggning. Kommunen förstår problematiken men har valt att satsa på en ytterligare isrink 

för ishockey och konståkning i kommunens ytterområde.  
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Utbildningar, möten och clinics 
 

Utbildningar, möten och Clinics  

Vi är numera en del av Idrottens Utbildningsplattform (IUP), en utbildningsportal skapad av SVEMO, 

Svenska Amerikansk Fotboll- och Basketförbundet. IUP innebär att man delvis kan genomföra olika 

utbildningar direkt på sin dator, surfplatta eller smarta telefon. Vi har under året fokuserat på att lära oss 

systemet, att lägga upp en plan samt skapa och testa olika utbildningar samt ta del av de andra 

förbundens erfarenheter kring arbetet med IUP. Ett antal föreningar har testkört olika upplägg och vår 

förhoppning är att under 2021 publicera ett antal olika utbildningar som ska resultera till högre 

kunskapsnivåer i våra föreningar. För att komma åt våra olika utbildningar krävs det lite förarbete av er i 

föreningarna. Plattformen kommer delvis att bygga på en integration med IdrottOnline för inhämtning av 

persondata. Denna integration görs för att säkerställa att vi kan identifiera personerna som anmäler sig till 

utbildning; att rätt person tilldelas utbildningsbehörighet utifrån tidigare genomförda 

utbildningar/utbildningar som genomförs i plattformen samt för att möjliggöra individuell inloggning för 

anmälan och tillgång till digital utbildning.  

Läs mer: https://utbildning.skridsko.se/login och  

https://www.skridsko.se/nyheterfranssf/InformationomUtbildningsplattformen/ 

 

 
 
 

Officialsutbildning för seriespel 2020–2021 
I augusti hade vi förhoppningar om att kunna genomföra seriespelet under hösten och genomförde därför 

en digital utbildning med 19 deltagare från 9 föreningar. Utbildningen riktade sig till personer som i någon 

form ville vara officials under seriespelet under säsongen. Utbildningen genomfördes digitalt med Tear E 

Hatchet från Uppsala och Gnocken från Stockholm som utbildningsledare 

 

 

https://utbildning.skridsko.se/login
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Tränar och ledarutbildning Steg 1 

Under sommaren och hösten 2020 så har det genomförts en tränar och ledarutbildning Steg 1 med 
deltagande från föreningarna IFK Göteborg Skridsko och IK Wega. Totalt var det 13 ledare som anmälde 
sig och som har genomfört denna tränar och ledarutbildning. Steg 1 riktar sig till ledare och tränare som 
vill engagera sig på föreningsnivå och är ett viktigt steg i en förenings utvecklingsresa. 
  
Utbildningen har genomförts lokalt med en blandning av teoretiska och praktiska moment. Utbildningen 

har även inkluderat RF-SISU’s Introduktionsutbildning för ledare. Centrala moment som Idrottens 

organisation, ledarskap, värdegrund, kommunikation, träning och grundläggande träningslära, samt 

praktiska övningar för utveckling av skridskofärdigheter på såväl barmark som isen.  

 

 

 

 

 

Även åldersanpassad träning för barn och ungdomar och physical literacy har varit centrala moment på 

dagordningen i utbildningen.  

Utbildningen har genomförts under ett antal halvdagar i Göteborg och med en avslutande helg i 

Vänersborg i samband med ett distriktsläger. Där fick de blivande ledarna delta i såväl en föreläsning om 

mental träning samt workshop. De fick även praktisk testa på att i mindre grupper planera, genomföra och 

utvärdera ett träningspass.  

Samtliga ledare har under säsongen varit engagerade på olika nivåer i föreningsverksamheten i Göteborg 

och utbildningen har varit en samlande kraft för utveckling av verksamheten.  
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Elit- och utvecklingsverksamhet 

 

Elit- och utvecklingsverksamhet 
 
Kommitté, uppdrag och fokus 
Elit och utvecklingskommittén arbetar fortsatt i enlighet med förbundets utvecklingsarbete och 
strategiska beslut. Verksamhetsplanen för 2019 – 2021 har fortsatt fokus på utveckling i enlighet med 
förbundsstyrelsens beslut.  
 

Elit och utvecklingsverksamheten är ett brett område med uppdrag som i huvudsak omfattar hantering av 

internationell verksamhet inom Short Track, Hastighet och Roller Derby. För närvarande har vi inga 

elitaktiva inom inlinesverksamheten.    

Uppdraget är  

att säkerställa att verksamheten inom området bygger på två ben:   

• Basverksamhet för SSF satsningar (junior/senior, damer/herrar)  

• Toppsatsning (eventuell individuell extra satsning exempelvis Topp och Talang)   

att fokus och inriktning, enligt förbundsmötesbeslut, ska ligga på utveckling. Vilket innebär att    

verksamheten ska baseras på volym, bas och bredd, för att bygga en framgångsrik och hållbar 

elitverksamhet. 

att bedriva och verka för landslagsverksamhet bl. a genom att göra uttagningar och delta/representera vid 

internationella tävlingar. 

 

Coronaåret 2020 

När vi gick in i 2020 var det ingen som visste att detta år skulle bli ett mycket speciellt år. Hela världen 

drabbades av en pandemi. 2020 startade dock med tävlingsrepresentation på junior och neo-senior 

världscupen i Minsk, men ganska snart blev det klart att tävlingssäsongen inte skulle komma att se ut som 

vanligt. Under hösten genomfördes varken nationella eller internationella tävlingar. 

 

Projekt och konferenser 

 

Riksidrottsförbundet (RF), Sverige Olympiska Kommitté (SOK) och Sveriges 

Paralympiska kommitté (SPK)   
Under 2019 påbörjades en dialog med Sveriges Olympiska kommitté kring ett möjligt projekt med sikte 

mot OS 2026/2030. Projektet går under SOK:s nya satsning Olympisk offensiv där man vill närma sig några 

förbund för att starta en långsiktig satsning.  

Vi hade även fortsatt dialog med SOK kring satsningen Topp och Talang där Nils van der Poel var på time 

out. Även här kom denna satsning igång igen under 2020 vilket du kan läsa mer om nedan. 

Landslagsstöd X som var ett riktat stöd till hastighet och även en liten del till ett arbete med Roller Derby 

hade erhållits, samt projektansökningar till ISU development commission. 
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Under hösten genomförde RF sin Elitidrottskonferens under 2 dagar och för första gången så genomfördes 

konferensen digitalt på grund av pandemin. Det var två dagar fullspäckade med föreläsningar och 

seminarier. Från förbundet deltog Idrottskoordinator Bent Erik Brenden.  

Arbetet med att utveckla det samordnade Elitstödet mellan RF, SOK och Para Sport förbundet har fortsatt 

och förbundet har deltagit aktivt i denna process. Ett antal dialogträffar har ägt rum och mötesplatser för 

att diskutera det samordnade stödet. I dessa dialoger har förbundet varit representerade med 

Generalsekreterare Anne Österberg och/eller idrottskoordinator Bent Erik Brenden.  

Kontinuerliga dialoger har under året förts med SOK och RF kring förbundets verksamhet och förbundet 

har vid olika tillfällen varit representerade av Anne Österberg, Daniel Cabelduc och/eller Bent Erik 

Brenden. 

 

Olympisk offensiv  
Denna dialog fortsatte under 2020 och inriktningen var då att man 
skulle starta en satsning på en plats i Sverige med syfte att bygga upp 
långsiktiga förutsättningar för en framgångsrik och hållbar elitsatsning 
där sikte i första hand riktade sig mot möjlig medaljnivå på OS 
2026/2030.  
 
Processen handlade om att identifiera tränarkandidater samt även en 
lokalisering av vart en sådan satsning skulle äga rum.  
 
Flera alternativ diskuterades både på tränar/ledarsidan men även på 
vart satsningen skulle förläggas. Efter flera övervägande så var SOK 
och SSF överens om att en sådan satsning skulle förläggas till 
Göteborg där man har bra träningsförutsättningar på många olika 
plan. Kontakter togs med universitet, gymnasieskola, 
träningsfaciliteter för gym och is.  

     Coach Joel Eriksson 
 

 
 

Ruddalen ’är det naturliga centrum för träning och träningsbasen, och med ett samarbete med Göteborgs 

Friidrott där vi kunde få tillgång till gym och friidrottsträning i Friidrottens Hus.  
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10 aktiva erbjöds under våren 2020 en plats i satsningen. Följande 8 aktiva valde att tacka ja till 

erbjudandet och har under detta år tränat tillsammans i Göteborg.  

Adam Axelsson 
SK Winner 
 

  

Erika Lindgren 
Eskilstuna IK skridsko 
 

 

Wilhelm Ekensskär  
SK Trollhättan 
 

  

Ann-Marie Lindqvist 
IFK Göteborg Skridsko 
 

Arvid Karlingsjö 
SK Trollhättan 
 

  

Oskar Nilsson 
SK Pollux 

David Karlingsjö 
SK Trollhättan 
 

  

Tina Svensson 
Motala AIF skridsko 
 

 

SOK var måna om att det skulle vara en svensk ledare och dialog fördes med några kandidater. En 

kartläggning av aktiva från 15 år och uppåt genomfördes och detta låg samlat som ett underlag till SOK för 

beslut kring huruvida de vill starta upp satsningen eller ej.  

Det var intensiva och goda dialoger med SOK och under maj månad kom beslutet att man ville starta upp 

satsningen Olympisk offensiv skridsko med en bas i Göteborg.  

Ett antal aktiva hade kartlagts och erbjudande till 10 aktiva gick ut under maj månad. Av dessa aktiva så 

valde ovan 8 aktiva att tacka ja till erbjudande om att flytta till Göteborg och ingå i den nya satsningen. 



35 

 

 

 

 

Headcoach 

Joel Eriksson som har en bakgrund som tidigare elitaktiv och som var med och tog VM silver i lagtempo på 

VM i Vancouver 2009, blev anställd på heltid för att vara headcoach i projektet.  

Projektet är ett samarbete mellan skridskoförbundet och SOK och som sagt så var siktet inställt mot 

medaljnivå 2026. En inriktning mot satsning på lagtempo var en tydlig uttalad inriktning på satsningen 

samt att man skulle successivt inkludera short track då det i gruppen i dagsläget är 1 aktiv som har 

inriktning mot såväl short track som long track.  

Projektorganisationen har 2 projektledare och det är Wolfgang Pichler från SOK och Bent Erik ”Bento” 

Brenden från skridskoförbundet som tillsammans med headcoach Joel Eriksson är ansvariga för att driva 

projektet framåt. Ansvarig sportchef på SOK och som också ingår i projektledningen är Carina Skoog.  

Beslutet från SOK var att år 1 skulle vara ett ”try out” år med en tydlig intention om att projektet skulle 

etableras för att sikta mot att bli ett långsiktigt projekt mot 2026/2030. 

Träningen för Olympisk offensiv kom igång under juni månad med ett första läger i Göteborg där gruppen 

samlades under ledning av Joel Eriksson med stöd från Mattias Hadders och Bent Erik Brenden. Gruppen 

har tillgång till SOK:s stöd och resurspersoner och till exempel så kan det nämnas att det är Jesper Sjökvist 

som är fysrådgivare och som gör styrkeprogrammen till de aktiva i gruppen.  

Resursteam består även av ”akutlinan” där de aktiva har direkt tillgång till läkare, sjukgymnast till exempel 

vid skador, samt att Joel som headcoach har kunnat nyttja resurspersoner inom kost och nutrition, 

idrottspsykologi, fys och andra resurser som till ex mediahantering osv.  

Tester har genomförts i samarbete med Göteborgs Universitet och i enlighet med det samarbete som vi 

redan har etablerat sedan några år tillbaka. Även här satte pandemin begränsningar i vad vi kunde 

genomföra och inte, men konstruktiva lösningar hittades och vi kunde genomföra tester för gruppen 

Olympisk offensiv. Tester genomfördes i juni och i september med vissa begränsningar.  

Från 1 september var avtalen att samtliga aktiva skulle befinna sig i Göteborg och ha det som sin bas för 

träningsverksamheten. Några av de aktiva var redan på plats i Göteborg från mitten på augusti då Joel 

startade med gemensamma träningar i Göteborg och vi hade då redan tillgång till short track is i 

Marconihallen (nära Ruddalen). De aktiva som inte bodde i Göteborg erbjöds boendefaciliteter, men 

flertalet valde att använda egna lösningar. 

Träningen har sedan rullat på med en bas i Göteborg och med mycket isträning på short track, då Joel som 

tränare har en stor tro på denna typ av träning. Detta har varvats med träning på 250 meters bana där 

gruppen under perioder i oktober, november och december även har varit en del i Trollhättan där man har 

tränat vissa pass tillsammans med Nils van der Poel (Topp och Talang.) Beslut kring att rusta upp 400 

meters ovalen på Ruddalen är positiva besked för framtiden av projektet, dock har inte tillgången till 400 

meters banan funnits denna säsong. 

Styrketräningen har genomförts i inspirerande miljö i Friidrottens Hus där man även har genomfört viss 

löp- och spänstträning.  

Gruppen har även fått visst stöd av en mycket känd och kompetent cykeltränare i Mattias Räck som har 

bistått med viss kompetens under hösten och han har även cyklat med gruppen vid vissa tillfällen. Fokus 

har varit att bygga ett inbjudande och attraktiv träningsmiljö och en grupp.  

Gruppen har trots det rådande läget kunnat genomföra viss lägerverksamhet under året. 

Lägerverksamheten har hela tiden blivit påverkad av pandemi, med ständiga förändringar och inget har 

blivit som det var planerat ursprungligen. Nedan följer en översikt över genomförda aktiviteter. 
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Lägerverksamhet – Olympisk offensiv   
Plats:  Göteborg juni 2020 

Organisation:  Joel Eriksson, Mattias Hadders, Bent Erik Brenden, Jesper Sjökvist, Fredrik Edhin 
(testledare Göteborgs Universitet) 

Inriktning och fokus:  Tester, barmark, cykel och inline, samt lite skridsko  

Utbildning:  Introduktion och lära känna, styrka – tester Göteborgs CHP (Center for Health and 
Performance) 

Antal deltagare och 
föreningar:  

8 aktiva som var uttagna i Olympisk offensiv 

Kommentarer och 
beskrivningar:  

Uppstartsläger för Olympisk offensiv – träningsfaciliteter Ruddalen, short track 
Lödöse, Friidrottens Hus, Valhalla  

  

 

Plats:  Göteborg juli (2 veckor) 

Organisation:  Joel Eriksson, Bent Erik Brenden, Mattias Hadders  

Inriktning och fokus:  Short track + samt basträning 

Utbildning:  Fokus på att samla tid I skridskoposition och jobba med fysiska parametrar  

 

Plats:  Vänersborg 

Organisation:  Joel Eriksson, Bent Erik Brenden, Mental rådgivare SOK 

Inriktning och fokus:  Samla tid i skridskoposition  

Utbildning:  Föreläsning mental träning + individuella samtal 

Antal deltagare och 
föreningar:  

8 aktiva som var uttagna i Olympisk offensiv + deltagare på västsvenska – SK 
Trollhättans distriktsläger 
Representanter från Malmö, Södermalms IK, IK Wega, Motala AIF   

 

Plats:  Vålådalen 

Organisation:  Joel Eriksson, Wolfgang Pichler 

Inriktning och fokus:  Samträning med andra idrotter, föreläsning om Elitidrott, kost och träningslära. 
Praktiska workshop med olika träningskoncept 

Utbildning:  Föreläsningar om elitidrott, kost och träningslära 

Antal deltagare och 
föreningar:  

8 aktiva som var uttagna i Olympisk offensiv (Arvid Karlingsjö – sjuk och närvarade 
ej)  

Kommentarer och 
beskrivningar:  

Träning tillsammans med kälksport, skidskytte och backhoppning   
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Plats:  Inzell september – oktober (2 veckor) 

Organisation:  Joel Eriksson 

Inriktning och fokus:  Inför avresa genomfördes åter tester för de i gruppen som var friska och skadefria 

Utbildning:   

Antal deltagare och 

föreningar:  

8 aktiva som var uttagna i Olympisk offensiv  

Kommentarer och 

beskrivningar:  

2 veckor med intensiv träning på is i Inzell, men kombination mellan mycket is, 

styrka och kondition i form av cykelintervaller. I samband med denna resa 

genomfördes även viss gemensam träning med Nils van der Poel som aktiv i Topp 

och Talangprogrammet.  

 

Plats:  Daglig träning i Göteborg och Trollhättan, Marconi 

Organisation:  Joel Eriksson, Mattias Hadders, David Andersson, Claudia Wallin 

Inriktning och fokus:  Träning enligt träningsschema 

Utbildning:   

Antal deltagare och 

föreningar:  

 

Kommentarer och 

beskrivningar:  

Pandemin gjorde att det inte kunde genomföras några tävlingar under hösten och 

det blev även svårt att genomföra planerade lägeraktiviteter. Det blev därför ett 

större fokus på träning på hemmaplan. Viss samverkan med Topp och Talang och 

Nils van der Poel och Johan Röjler (tränare). Detta i kombination med short track 

träning i Marconihallen.  

 

Topp och talang   

 
Nils van der Poel, SK Trollhättan 

 
 

Johan Röjler - Coach 
 

 
 

 

Nils van der Poel hade seden OS 2018 varit på time out från SOK:s program Topp och Talang. Under 

hösten 2019 fördes en dialog med SOK kring en möjlig återkomst i programmet som kräver att det är en 

fullskalig satsning på skridsko. Samtalen fortsatte under 2020 och från juli 2020 så var Nils åter inne i 

programmet med ett stort stöd från SOK. Satsningen i Topp och Talang är en samverkan mellan den 

aktiva (och dennes förening), skridskoförbundet och SOK.  
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Nils van der Poel och Johan Röjler tillsammans med förbundet presenterade en plan för SOK med sikte på 

OS medaljer 2022. Detta är ett viktigt stöd för Nils i hans satsning och skapade förutsättningar för läger 

och tävlingar i en internationell miljö samt att det sattes ett riktat stöd till Johan Röjler som personlig 

tränare för Nils. Återkomsten i programmet var riktad till krav om att uppnå vissa nivåer genom 

kontrollstationer.  

De planerade tävlingar som låg under hösten och som blev inställda gjorde att vi inte hade någon kvotplats 

till de mästerskap som skulle genomföras under säsongen 2020/2021. Dessa kvotplatser åker man till sig 

genom höstens 4 världscuptävlingar. Då dessa blev inställda/senarelagda till en tävlingsbubbla i 

Heerenveen i januari 2021 så hade vi inga kvotplatser.  

En process kring att ansöka om exceptionella kvotplatser till EM i första hand inleddes av förbundet 

genom idrottskoordinator och under december månad fick vi det positiva beskedet att vi hade erhållit en 

kvotplats. Nils åkte till Inzell där han genomförde en tävling och klarade ISU:s kvaltider. Han satte även 

nytt svenskt rekord på 10 000 meter (även nytt banrekord i Inzell) på 12.46.91. 

Nils har genomfört sin träning under hösten med stora och snabba förändringar i planen på grund av den 

rådande pandemin, men detta är något som har hanterats på ett positivt sätt och med en inställning till att 

detta löser vi. 

Den internationella tävlingssäsongen under hösten ställdes in och blev genomförd senare i en 

tävlingsbubbla under 5 veckor under 2021. 

 

ISU development – live streamad träning från Göteborg 
Summering 2020 

2020 har på många sätt varit ett utmanande år då en världsomspännande pandemi har satt många 

begränsningar i vad som har kunnat genomföras och hur man har kunnat genomföra saker. Många av de 

planerade aktiviteter har ej kunnat genomföras och fler av de utvecklingsverksamheter som var planerade 

har vi helt och hållet fått lägga ner. Ständigt ändrade förutsättningar och begränsningar har gjort det svårt 

att planera och genomföra sådana aktiviteter som låg i linje med den ursprungstanke som fanns.  

Planen var att Olympisk offensiv skulle synkas med de utvecklingssatsningar som fanns genom ansökta 

projektansökningar till RF genom landslagsstöd X och dialog/ansökning till ISU. På grund av rådande 

pandemi så har det inte varit möjligt att genomföra någon typ av ”öppna läger” för de aktiva som fanns 

utanför satsningen Olympisk offensiv.  

Vi har tagit fram riktlinjer för Elit och utvecklingsverksamheten kopplat till Corona och dessa har legat till 

grund för de beslut som har fattats kopplat till tävlingar och lägerverksamhet. Yrkesmässiga idrottare har 

definierats som aktiva inom ramen för Topp och Talang och Olympisk offensiv, där vi då har genomfört 

viss lägerverksamhet samt daglig träning med bas i Göteborg. 

 

Tävling och funktionärer 

Tävlingsrepresentation   
2020 blev ett mycket speciellt år och som redan nämnts ovan så har det blivit få internationella tävlingar 

under året som har gått. En av de tävlingar som genomfördes med svensk representation var Junior och 

Neo-senior världscupen finalen i Minsk. Vi var representerade med ett lag på lagtempo i Neo-senior 

klassen, samt på individuella distanser för både tjejer och killar. 
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Hastighet   
Junior och Neosenior världscup Minsk, 

februari 2020 

Huvudledare: Joel Eriksson 

Neoseniorer 
Gustav Arnell, Hagaströms SK 
David Karlingsjö, SK Trollhättan 
Wilhelm Ekensskär, SK Trollhättan 
Neo-senior damer 

Erika Lindgren, Eskilstuna IK 

 

 

 

Det blev en lyckad tävlingshelg i Minsk med fina resultat från våra representanter.  
Erika Lindgren tog en fin 3:e plats på masstarten. 
I lagtempo blev det en 3 plats för killarna och laget slutade på 2 plats i totala världscupen. 
Wilhelm Ekensskär kom på 5 plats på 3000 meter där han slutade på en 2 plats i totala världscupen i Neo-
senior klassen. 
David Karlingsjö fick en 8 plats på 500.  
För Gustav Arnell blev det debut i Neo-senior världscupen där han tävlade tillsammans med David och 
Wilhelm på lagtempo. 
 
Efter detta genomfördes det ett 3 dagar kombinerat sprint och allround världsmästerskap i Hamar. Detta 
var första gången som man arrangerade Sprint och Allround under samma helg. Inga svenska åkare var 
kvalificerade, men Karl Skoog var skiljedomare på plats. Efter denna tävlingshelg stängdes säsongen ner 
på grund av pandemin. Short track VM i Korea fick ställas in och sedan så blev det jo en speciell höst utan 
några internationella ISU tävlingar.  

 

Ungdomslandskampen i Seinäjoki, Finland februari 2020 
 
Ledare: Mattias Hadders och Sofia Isaksen  

Tjejer Killar 

Tindra Jansson Westman Sundsvalls SK 
Sofie Sjödin, Sundsvalls SK 
Lova Nyström Eliasson, IK Wega 
Felicia Nilsson, SK Pollux 
Disa Arnell, Hagaströms SK 
Alva Winroth, Hagaströms SK 
 

Isac Forslund, Sundsvalls SK 
Ludvig Nylen Karlstad SK 
Kaspar Norberg Södermalms IK 
Sebastian Forsmark Sundsvalls SK 
Hugo Klockar, Sundsvalls SK 
Anton Eriksson, Hagaströms SK 

 

Landskampen var planerad att genomföras i Falun på naturis på deras 333 meters oval. Det var återigen en 

osäker vinter med dåliga förutsättningar för naturis. Efter ett antal övervägande blev man till slut tvungen 

att flytta landskampen. Finland var redo att ta över arrangemanget och det blev åter en resa tillbaka till 

Seinäjoki.  

En fin tävlingshelg för våra ungdomar som fick möta aktiva från Norge, Finland och Storbritannien. Våra 

aktiva ungdomar kämpade på i en fin anda, men vi kunde konstatera att Norge ligger en bit före oss i 

Sverige. Även Finland kom före Sverige i totalen, men alla kämpade väl och våra tjejer tog flera pallplatser 

genom Disa Arnell, Alva Winroth och Tindra Jansson Westman. 

https://www.skridsko.se/Arkiv/elitutveckling/Akarbiografier/akarbiografierhastighet/davidkarlingsjo/
https://www.skridsko.se/Arkiv/elitutveckling/Akarbiografier/akarbiografierhastighet/wilhelmekensskar/
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Roller Derby  

 

Vi har inte haft någon uttagen landslagsgruppering och det har inte bedrivits någon central 

elitverksamhet inom roller derby under 2020. Ett arbete ett projekt kopplat till prestations och kravanalys 

inleddes, men sattes på paus på grund av att verksamheten under 2020 har legat nere på grund av rådande 

pandemi.  

 

Short Track 
Inga representationsuppdrag har varit aktuella under 2020. 

 

Funktionärsuppdrag  
Under året så har våra utmärkta internationella funktionärer haft ett antal uppdrag i samband med ISU 

tävlingar. Daniel Cabelduc har varit skiljedomare på Junior VM i Polen 21-23.feb 2020. Han var även 

skiljedomare i samband med Youth Olympic Games som genomfördes i St. Moritz på naturis på en sjö. 

Tävlingarna pågick mellan den 9 – 22 januari.  

 

Kalle Skoog har haft uppdrag som skiljedomare på junior och neosenior världscupen i Minsk 15 – 16 

februari. Han var även skiljedomare under det kombinerade Sprint och Allround VM som genomfördes i 

Vikingskipet i Hamar den 28 februari till den 1 mars. 

Fredrik Decker och Daniel Jansson har båda representerat Skridskoförbundet som funktionärer i samband 

med Special Olympics – Sweden Invitational Games 2020 som genomfördes i Östersund. De har bistått 

med sin kunskap och kompetenser kopplat till säkerhet, arrangemang, is och tävlingar i short track. 
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Styrelsen 2020  

 

Maurine Filip            Daniel Cabelduc  Fredrik Decker  

 

 

Mikael Eriksson             Petra Jankov   Gisle Tverland  

 

 

Mahlin Wiggur 

 
 

 

 

Samarbetspartners 

Sponsorer och partners 
 

 
 
  
  

 

 

  

 

 

 

Maurine Filip (17 May 2021 17:21 GMT+10)

Mahlin Wiggur (17 May 2021 09:23 GMT+2)

Petra Jankov (17 May 2021 10:32 GMT+2) Gisle Tverland (18 May 2021 06:27 GMT+2)
Gisle Tverland

Daniel Cabelduc (19 May 2021 17:51 GMT+2)

https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA60h78oaGmWQKqjN66F4Dy71tu-ViMPds
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA60h78oaGmWQKqjN66F4Dy71tu-ViMPds
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA60h78oaGmWQKqjN66F4Dy71tu-ViMPds
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA60h78oaGmWQKqjN66F4Dy71tu-ViMPds
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA60h78oaGmWQKqjN66F4Dy71tu-ViMPds
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA60h78oaGmWQKqjN66F4Dy71tu-ViMPds
https://eu1.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAA60h78oaGmWQKqjN66F4Dy71tu-ViMPds
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Resultatbörs 
 

Short Track 

 
Internationella mästerskap  

Inställt - VM, Seoul, Korea, 13/3 - 2020    

 

Junior-VM, Bormio, Italien 31/1 - 2/2 - 2020 

Herrar 500 m  Herrar 1000 m  

1) LEE Jeongmin, Sydkorea  42.063 1) SUN Long, Kina 1.34,108 

2) BALBEKOV Vladimir,  Ryssland 42.171 2) AHN Hyun Jun, Sydkorea 1.34,111 

3) SUN Long, Kina 1.03,263 3) BALBEKOV Vladimir: 34,647 

    

Herrar 1500 m  Herrar Stafett 3.000 m   

1) KIM Tae Sung, Sydkorea 2.31,495 1) Sydkorea 3.55,494 

2) AHN Hyun Jun, Sydkorea  2.31,584 2) Ryssland 3.55,982 

3) ZHANG Tianyi, Kina 2.31,671 3) Japan 4.12,437 

    

Damer 500 m   Damer 1.000 m  

1) VELZEBOER Xandra, Nederländerna 43.924 1) KIM Gilli, Sydkorea 1.32,069 

2) BRUNELLE Florence, Canada 44.383 2) Corinne STODDARD, USA 1.32,924 

3) Corinne STODDARD, USA  44,760 3) Anna MATVEEVA, Ryssland 1.33,292 

    

Damer 1.500 m  Damer Stafett 3.000 m   

1) KIM Geon Hee, Sydkorea  2.38,292 1) Nederländerna 4.12,019 

2) BRUNELLE Florence, Canada 2.38,507 2) Ryssland 4.13,288 

3) LI Xuan, Kina  2.38,616 3) Italien 4.21,298 

 
Svenska mästerskap 
Det genomfördes inga svenska mästerskap i Short track under säsongen.  

 

 

Hastighet  
 

 
Internationella mästerskap 
 
VM Allround, i Hamar, Norge, 28/2 – 1/3 2020 

Herrar  Damer   

1) Patrick Roest, Nederländerna 147.880 1) Ireen Wüst, Nederländerna 159.524 

2) Sverre Lunde Pedersen, Norge 149.277 2) Ivanie Blondin, Canada 160.462 

3) Seitaro Ichinohe, Japan 149.310 3) Antoinette de Jong, 
Nederländerna  

160.631 

 

VM Sprint, i Hamar, Norge, 28/2 – 1/3 2020 

Herrar  Damer   

1) Tatsuya Shinhama, Japan  137.465                                                                  1) Miho Takagi, Japan 148.870              

2) Laurent Dubreuil, Canada  137.700                                                                 2) Nao Kodaira, Japan  150.150                                                                 

3) Min Kyu Cha, Sydkorea 138.425 3) Olga Fatkulina, Ryssland  150.430 

     

 

http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9454&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9738&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9541&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9454&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9540&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9541&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9713&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9275&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9693&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9678&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9464&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9464&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9416&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9188&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9678&evt=11213100000075
http://shorttrack.sportresult.com/Bio.aspx?ath=9003&evt=11213100000075
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Distans-VM, i Salt Lake City, USA 13–16/2 2020 

Herrar 500 m  Herrar 1.000 m  

1) Pavel Kulizhnikov, Ryssland 33,72 1) Pavel Kulizhnikov, Ryssland 1.05,69 

2) Ruslan Murashov, Ryssland  33,99 2) Kjeld Nuis, Nederländerna  1.06,73 

3) Tatsuya Shinhama, Japan 34,03 3) Laurent Dubreuil, Canada 1.06,76 

    

Herrar 1.500 m  Herrar 5.000 m  

1) Kjeld Nuis, Nederländerna 1.41,66 1) Ted-Jan Bloemen, Canada 6.04,37 

2) Thomas Krol, Nederländerna 1.41,73 2) Sven Kramer, Nederländerna 6.04,91 

3) Joey Mantia, USA 1.42,16 3) Graeme Fish, Canada 6.06,32 

    

Herrar 10.000 m  Herrar masstart  

1) Graeme Fish, Canada 12:33,86 1) Jorrit Bergsma, Nederländerna  

2) Ted-Jan Bloemen, Canada 12.45,01 2) Jordan Belchos, Canada  

3) Patrick Beckert, Tyskland 12.47,93 3) Antoine Gélinas-Beaulieu, Canada  

    

Team Sprint  Lagtempo  

1) Nederländerna 1.18,18 1) Nederländerna 3.34,68 

2) Kina 1.18,53 2) Japan 3.36,41 

3) Norge 1.19,54 3) Ryssland 3.37,24 

    

Damer 500 m  Damer 1.000 m  

1) Nao Kodaira, Japan 36,69 1) Jutta Leerdam, Nederländerna  1.11,84 

2) Angelina Golikova, Ryssland  36,74 2) Olga Fatkulina, Ryssland 1.12,33 

3) Olga Fatkulina, Ryssland 36,78 3) Miho Takagi, Japan 1.12,34 

    

Damer 1.500 m  Damer 3.000 m  

1) Ireen Wüst, Nederländerna 1.50,92 1) Martina Sáblíková, Tjeckien  3.54,25 

2) Evgeniia Lalenkova, Ryssland 1.51,13 2) Carlijn Achtereekte, Nederländerna 3.54,92 

3) Elizaveta Golubeva, Ryssland 1.51,41 3) Natalia Voronina, Ryssland  3.55,54 

    

Damer 5.000 m  Damer Masstart  

1) Natalia Voronina, Ryssland 6.39,02 1) Ivanie Blondin, Canada  

2) Martina Sáblíková, Tjeckien 6.41,18 2) Bo-Reum Kim, Sydkorea  

3) Esmee Visser, Nederländerna 6.46,68 3) Irene Schouten Nederländerna  

    

Damer Team Sprint  Damer Lagtempo  

1) Nederländerna 1.24,02 1) Japan 2.50,76 

2) Ryssland 1.24,50 2) Nederländerna  2.52,65 

3) Polen  1.25,37 3) Canada  2.53,62 

   

 

Distans-EM i Heerenveen, Nederländerna, 10-12/1 2020 
Herrar 500 m  Herrar 1.000 m  

1) Pavel Kulizhnikov, Ryssland 34,38 1) Pavel Kulizhnikov, Ryssland 1.07,09 

2) Dai N'tab, Nederländerna 34,47 2) Thomas Krol, Nederländerna 1.07,82 

3) Ruslan Murashov, Ryssland  34,59 3) Kai Verbij, Nederländerna 1.08,38 

    

Herrar 1.500 m  Herrar 3.000 m  

1) Thomas Krol, Nederländerna  1.43,67 1) Patrick Roest, Nederländerna  6.08,92 

2) Denis Yuskov, Ryssland 1.44,80 2) Sven Kramer, Nederländerna  6.10,76 

3) Patrick Roest, Nederländerna  1.44,82 3) Denis Yuskov, Ryssland 6.12,26 
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Herrar Masstart  Herrar Team Sprint  

1) Bart Swings, Belgien  1) Ryssland 1.18,92 

2) Arjan Stroetinga, Nederländerna  2) Norge 1.20,18 

3) Danila Semerikov, Ryssland  3) Schweiz  1.21,44 

    

Herrar Lagtempo  Damer 500 m  

1) Nederländerna  3.40,63 1) Olga Fatkulina, Ryssland 37,40 

2) Ryssland 3.42,48 2) Vanessa Herzog, Österrike 37,49 

3) Norge 3.43,39 3) Angelina Golikova, Ryssland 37,50 

    

Damer 1.000 m  Damer 1.500 m  

1) Jutta Leerdam, Nederländerna  1.13,67 1) Ireen Wüst, Nederländerna 1.54,88 

2) Daria Kachanova, Ryssland  1.13,90 2) Evgeniia Lalenkova, Ryssland  1.55,22 

3) Yekaterina Shikhova, Ryssland  1.14,48 3) Yekaterina Shikhova, Ryssland  1.55,31 

    

Damer 3.000 m  Damer Masstart  

1) Esmee Visser, Nederländerna  3.59,15 1) Irene Schouten, Nederländerna  

2) Natalia Voronina, Ryssland 4.01,66 2) Francesca Lollobrigida, Italien   

3) Francesca Lollobrigida, Italien 4.01,66 3) Melissa Wijfje, Nederländerna  

    

Damer Team Sprint  Damer Lagtempo  

1) Ryssland  1.26,17 1) Nederländerna 2.57,97 

2) Nederländerna  1.26,62 2) Ryssland  2.59,04 

3) Polen  1.28,25 3) Belarus  3.05,47 

 

Junior-VM, i Tomaszów, Polen, 21–23/2 2020  

Herrar  Herrar 500 m  

1) Stepan Chistiakov, Ryssland 149.341 1) Katsuhiro Kuratsubo, Japan 35,27 

2) Jaewon Chung, Sydkorea 150.643 2) Artem Arefyev, Ryssland 35,28 

3) Pavel Taran, Ryssland 150.648 3) Wataru Morishige, Japan 35,34 

    

Herrar 1.000 m  Herrar 1.500 m  

1) Peder Kongshaug, Norge 1.10,81 1) Tsubasa Horikawa, Japan 1.49,48 

2) Sang Hyeok Cho , Sydkorea 1.10,94 2) Stepan Chistiakov, Ryssland 1.49,88 

3) Katsuhiro Kuratsubo, Japan 1.10,95 3) Jaewon Chung, Sydkorea 1.50,08 

    

Herrar 5.000 m  Herrar Masstart  

1) Daniil Aldoshkin, Ryssland 6.36,17 1) Tsubasa Horikawa, Japan  

2) Yves Cornelis Vergeer, Nederländerna 6.39,58 2) Gabriel Odor, Österrike  

3) Casey Dawson, USA 6.40,33 3) Jaewan Shin, Sydkorea  

    

Herrar Team Sprint  Herrar Lagtempo  

1) Sydkorea 1.22,13 1) Ryssland 3.52,39 

2) Ryssland 1.23,28 2) Japan 3.55,17 

3) Nederländerna 1.24,01 3) Nederländerna 3.55,88 

    

Damer   Damer 500 m  

1) Femke Kok, Nederländerna 161,087 1) Femke Kok, Nederländerna 38,49 

2) Robin Groot, Nederländerna 161.449 2) Moe Kumagai, Japan 39,14 

3) Alexa Scott, Canada 165.548 3) Robin Groot, Nederländerna 39,86 

    

Damer 1.000 m  Damer 1.000 m  

1) Femke Kok, Nederländerna 1.17,14 1) Robin Groot, Nederländerna 2.01,04 

2) Robin Groot, Nederländerna 1.17,97 2) Femke Kok, Nederländerna 2.01,28 

3) Marrit Fledderus, Nederländerna 1.19,06 3) Merel Conijn, Nederländerna 2.02,71 
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Damer 3.000 m  Damer Masstart  

1) Robin Groot , Nederländerna 4.13,55 1) Robin Groot, Nederländerna   

2) Momoka Horikawa, Japan 4.17,46 2) Laura Peveri, Italien  

3) Merel Conijn, Nederländerna 4.18,79 3) Merel Conijn, Nederländerna  

    

Damer Team Sprint  Damer Lagtempo  

1) Nederländerna 1.30,60 1) Nederländerna 3.08,73 

2) Ryssland 1.32,95 2) Japan 3.11,83 

3) Sydkorea 1.33,05 3) Ryssland 3.14,32 

   

 

Svenska Mästerskap  
Svenska Mästerskap för Veteraner, Seniorer och juniorer - INSTÄLLD 

 
Svenska Mästerskap för Ungdomar, 15–16 februari i Trollhättan 

Pojkar 13–14 år - 500 m  Pojkar 13–14 år - 1000 m  

1) Hugo Klockar, Sundsvalls SK 45,13 1) Hugo Klockar, Sundsvalls SK 1,31,82 

2) Anton Eriksson, Hagströms SK 46,07 2) Anton Eriksson, Hagströms SK 1.40,96 

    

Pojkar 13–14 år - 1500 m    

1) Hugo Klockar, Sundsvalls SK 2.24,72   

    

Pojkar 15–16 år - 500 m  Pojkar 15–16 år - 1000 m  

1) Isac Forslund, Sundsvalls SK 40,93 1) Sebastian Forsmark, Södermalms IK 1.25,12 

2) Sebastian Forsmark, Södermalms IK 41,38 2) Ludvig Nylén, SK Trollhättan 1.25,67 

3) Kaspar Norberg, Södermalms IK 42,35 3) Kaspar Norberg, Södermalms IK 1.25,83 

    

Pojkar 15–16 år - 1500 m  Pojkar 15–16 år - 3000 m  

1) Kaspar Norberg, Södermalms IK 2.09,59 1) Kaspar Norberg, Södermalms IK 4.40,68 

2) Isac Forslund, Sundsvalls SK 2.12,86 2) Sebastian Forsmark, Södermalms IK 4.46,58 

3) Ludvig Nylén, SK Trollhättan 2.12,87 3) Ludvig Nylén, SK Trollhättan 4.46,90 

    

Pojkar Stafett 3x1000 m    

1) Sundsvalls SK 4.30,77   

2) Hagaströms SK 4.50,01   

 
Flickor 13–14 år - 500 m  Flickor 13–14 år - 1000 m  

1) Tindra Jansson-Westman Sundsvalls SK 47,66 1) Tindra Jansson-Westman Sundsvalls SK 1.37,02 

2) Joline Batez, SK Skrinnaren 49,15 2) Sofie Sjödin, Sundsvalls SK 1.44,20 

3) Felicia Nilsson, SK Pollux 51,19 3) Lova Nyström-Eliasson, IK Wega 1.48,11 

    

Flickor 13–14 år - 1500 m    

1) Tindra Jansson-Westman Sundsvalls SK 2.33,80   

2) Joline Batez, SK Skrinnaren 2.42,55   

3) Sofie Sjödin, Sundsvalls SK 2.51,49   

    

Flickor 15–16 år - 500 m  Flickor 15–16 år - 1000 m  

1) Alva Winroth, Hagaströms SK 48,60 1) Disa Arnell, Hagaströms SK 1.40,38 

2) Disa Arnell, Hagaströms SK 49,01 2) Alva Winroth, Hagaströms SK 1.41,68 

    

Flickor 15–16 år - 1500 m  Flickor 15–16 år - 3000 m  

1) Disa Arnell, Hagaströms SK 2.33,01 1) Disa Arnell, Hagaströms SK 5.23,02 

2) Alva Winroth, Hagaströms SK 2.37,32 2) Alva Winroth, Hagaströms SK 5.42,53 
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Svenska Mästerskap Marathon, 15 februari i Tavelsjö 
Herrar Seniorer 52 km  Herrar Veteraner 45–54 år – 52 km  

1) Fredrik Nylén, SK Trollhättan 1.52.47,20 1) Per Edlund, Tavelsjö AIK 2.15.53,51 

2) Johnny Sundström, Tavelsjö AIK 1.58.26,19 2) Jonas Westling, Tavelsjö AIK 2.17.57,68 

3) Kristoffer Kollberg, Tavelsjö AIK 2.19.50,90 3) Tomas Ward, Tavelsjö AIK 2.35.45,47 

    

Herrar Veteraner 55+ - 52 km    

1) Torbjörn Hägglund, Hagströms SK 1.56.49,13   

2) Torsten Jonsson, Tavelsjö AIK 2.36.24,62   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Svenska Skridskoförbundet 

 

Tel: 08-699 61 00 

sweskate@skridsko.se 

www.skridsko.se 
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