
Verksamhetsberättelse Sportgruppen 2020/2021 

Medlemmar i gruppen, barns namn i parantes, Christina Poppe, (Vera), Annette Wereén (Rebecka) Ann-

Charlotte Listerud (Tilde) Carolina Nilsson (Tindra), Linda Roskvist representant från Styrelsen 

Höstlovsläger 

Det första arrangemang som gruppen var med att anordna va höslovslägret, som blev ändrat till 

träningsdagar då de var för få anmälda för att göra ett vanligt läger av detta. Veckan avslutades med 

halloween firrande där åkarna fick va utklädda o sminkades. De äldre tjejerna tog hand om de yngre och 

ordnade olika lekar på isen, därefter avlsutades festligheterna med holloween cupcakes. En riktigt 

uppskattad aktivitet från alla. 

Skåne- Juniorserien 

På höstlovet stod vi även värld för Skåne Juniorserien, där vi hade Emma Ringdahl som bedömmare. 

Inbjudan skickades ut till berörda klubbar, dock fick vi köra musk på CD skivor eftrsom ingen i klubben 

har utbildning för tävlingsledning. Det blev enbart Juniorserie tävling eftersom inga åkare med behöriga 

tester fanns för Skåneserien i de inbjunda klubbarna. 

Tävlingen hölls med enbart en anhörig per åkare pga Covid-19 restriktioner. Gruppen hjälptes åt med 

lottning, speaker och musik på plats. 

Sportlovet 

På sportlovet körde vi extra pass liknande dagläger, dock utan någon förtäring. 

Påsklov 

På påsklovet körde Benjamin läger efter hur han ville träningen skulle bedrivas, åkare som lämnat 

klubben va inbjudna. Eftermiddagspass lades till för de som inte hade sportlov. 

Slingauppvisning 

Vi avlutade påsklovet med slingauppvisning där alla fick visa sina program respektive slingor och Team 

Diamonds körde ett shownummer. Denna uppvisning filmades och lades sedan ut på Solidsport där man 

kunde se alla åkare i efterhand Alla fick ha med en annhörig pga restriktioner och ingen försäljning fick 

bedrivas. 

Schemaläggning 

Gruppen har inte varit involverad i att göra schema för säsongen, främst skötts av styrelsen i samråd 
med tränare. På årsmötet beslutades att man skulle kolla igenom schemat från olika håll med en grupp, 
detta har inte gjorts, hade detta gjorts kunde det varit ett bättre schema för åkarna så de hinner ta sig 
från skolan etc. Vi hade heller inte haft problem med att de yngre grupperna har fått de bästa tiderna 
vilket lett till att vi inte får ihop ett schema som gör att alla kan få rätt träningsmängd. 

Denna säsong har varit stora problem på isen då tränare inte höll sig till varken schema eller 
gruppindelningarna, åkare har kommit och gått hur man vill. Även svårigheter att få bra schema med 
krympande grupper. 



När det var klart att Benjamin skulle komma involverades helt plötsligt vår grupp för att hjälpa till med 
schemajusteringar och stora förändringar skulle göras på kort tid inga tydliga restriktioner vad som 
gällde kom från styrelsen. Vi fick dock tydliga restriktioner att ett schema skulle göras utan att räkna 
med inbjudna åkare som lämnat klubben av olika anledningar och åkarna som var i klubben skulle inte 
behöva stå till sidan pga av detta, så schema gjordes efter detta. Vi informerade att om dessa åkare 
skulle komma med så var vi tvungna att göra justeringar i schemat för att det skulle fungera på isen. Där 
valde styrelsen att det var ok att bara bjuda in åkarna och utan schemajusteringar vilket gjorde att 
många träningar blev fokus på fel åkare och de som tränat hela säsongen fick stå till sidan pga detta. 

Gruppen hade många bra samtal o möte med Benjamin så vi hoppas på att se honom till hösten igen. 

Inledningsvis när Benjamin kom gjorde vi en undersökning där åkarna/föräldrarna fick fylla i skoltider, 
önskad träningsdagar etc för att vi skulle kunna göra ett schema efter detta, dock valde vi att inte 
använda detta då det var för kort tid för att göra dessa justeringar. 

Fysträning bedrivs nu på eftersäsong fram till skolavslutningen av Frida Carzborn fyra dagar i veckan. 

Tränare hur det fungerat 

Under säsongen har det inte gått föra en bra dialog med förste tränaren, han va ej intresserad av samtal 
eller lyssna och många åkare blev varken sedda eller hörda.  

Ny tränare inslängd, oklarhet vad och vem som skulle göra, tydligt att det saknades plan för vad som 
gällde när han kom. Detta har funnits tidigare, men det här året, inte likt något annat... 

Samarbete med styrelsen 

Styresen har haft ett tufft år, dels att hoppa in sent o ta över det som va, samt en säsong präglad av 
pandemin. 

För att få en engagerad sportgrupp så behöver gruppen få klara riktlinjer och förtroende för att 
genomföra tagna beslut i gruppen/styrelsen, vi i gruppen känner att styrelsen inte haft förtroende och 
ändrar på saker utan att informera oss. Vi förstår svårigheterna i detta men vi ser fram emot en höst 
med gott samarbete mellan sportgruppen och styrelsen. 

Informationen från styreseln behöver förbättras då man valt olika sätt att informera gruppen på, 
antingen skickas allt till en ansvarig i gruppen annars ska alla ha information inte olika personer som 
man gjort i år. 

Viktigt inför säsongen 2021/2022 är att man måste ha någon som ska gå utbildning i tävlingsledning, då 
denna kompetens inte finns i klubben annars får vi inte arrangera några tävlingar framöver. 

 

 


