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1 Styrelsen för verksamhetsåret 2018 valdes in på årsstämman och 
har haft följande sammansättning:  

 
Styrelse från och med 2018-04-28 
Ordförande: Lars Henrikson 
Kassör: Peter Weiss 
Sekreterare: Jonas Schön 
Ledamöter: 
Peter Westerling 
Lars Kärkkäinen 
Nicolas Ivering 
Revisor: Arne Arvidsson 
Valberedning: Patrik Gelin och Marie Ramse  
 
Styrelsen fram till 2018-04-2 
Ordförande: Lars Henrikson 
Kassör: Peter Weiss 
Sekreterare: Jonas Schön 
Ledamöter: 
Jan-Olof Andersson 
Björn Dyvelcrona 
Lars Kärkkäinen 
Revisor: Arne Arvidsson 
Valberedning: Christina Wahlstedt och Marie Ramse  
 

2 Styrelsemöten 
Under året har styrelsen hållit 7 protokollförda möten. 

3 Ekonomi 
Klubben hade under kalenderåret 2018 intäkter på 71.651 kr (77.178) och kostnader på 
59.576 kr (63.994) vilket resulterade i ett överskott på 12.076 kr (13.184). Klubbens 
målsättning är att under ett normalår göra ett mindre överskott så det finns en buffert om 
någon speciell satsning behöver göras. Speedskaters verksamheten finansieras genom 
medlemsavgifter och klubbverksamhet. 
 

Intäkter   Kostnader  
Medlemsavgifter 30 012 kr       Tävling inline -450 kr 
Tävling inline 900 kr  Träning inline 0 kr 
Träning inline 0 kr  Tävling skridskor -3 215 kr 
Tävling skridskor 2 925 kr  Träning skridskor -28 680 kr 
Träning skridskor 26 600 kr  Årsmöte -9 700 kr 
Övriga Speedintäkter 11 214 kr  Mössor -8 700 kr 
   Övriga 

speedkostnader -8 831kr 

Summa 71 651 kr  Summa -59 576 kr 
 



4 Medlemmar 
Antal aktiva medlemmar per den 31 december 2018 var 117 st (126). Betalning för 
medlemskap anpassades under verksamhetsåret till att gälla för en 12 månadersperiod från 
betalningsdatumet. Kostnaden för skridsko respektive inline aktiviteter finansieras via 
träningsavgifter. Medlemmar har uppmuntrats till att tävla och representera Speedskaters i 
olika sammanhang vilket också gett en positiv ökning av aktiviteterna under 2018. 
 

5 Träning 
Försäsongsträningen inför skridskosäsongen genomfördes under hösten vid sju tillfällen vid 
Östermalms IP av Per Bengtsson, Karoline Palmertz Cerne och Ulf Hasse. Skridskosäsongen 
startade vid mitten av november. På rundbanan är det främst Michael Henning som hållit i 
träningar för åkare som har fokusering på rundbanatävlingar.   
I samarbete med SSSK har klubben genomfört en mycket uppskattad skridskoträning för ca 
90 SSSKare.  Träningarna har hållits av Lars Henrikson, Peter Westerling, Peter Weiss, och 
Lasse Kärkkäinen. 
 
Utöver spontana träningar, på våra klubbtider tisdagar och torsdagar, någon gång även med 
adventsfika, har under säsongen 10 organiserade träningstillfällen ordnats på ÖIP. Tre 
grupper med olika tempo har erbjudits och sammanlagt har över 30 personer förkovrat sig i 
skrinnandets ädla och svåra konst. Ledare för den organiserade träningen har varit Peter 
Westerling, Mimmi Belaieff, Christina Wahlstedt, Micke Henning, Mats Cederblad, Stefan 
Lindblad och Marie Ramse. Träningssäsongen avslutades under festliga former med lekfull 
lagtävling och After Skate med semla. 
 
 
5.1 Träningsresan Flemming 
Klubben genomförde den mycket omtyckta resan till Fleaming i slutet på april med ca 20 
deltagare. De flesta åkarna lyckades få 200 km i benen och bli preparerade inför 
Inlinessäsongen 2018. 
 
5.2 Träningsresan Collalbo 
I november gjorde 24 medlemmar en mycket lyckad träningsresa till Collalbo och Arena 
Ritten, världens snabbaste och vackraste utomhusoval. Deltagarna kunde välja mellan tre 
organiserade träningsgrupper med olika tempo. Vi hade hela isen för oss själva och utnyttjade 
den välskötta isen till max under två pass á två timmar per dag i tre dagar. Många visade en 
utvecklingskurva lika brant som de omkringliggande alpmassiven. Hotell Spögler serverade 
riklig, gedigen italienskt-tyrolskt kök och genom sitt läge en idealisk uppvärmning till arenan. 
Linbanan till närbelägna Bolzano bjöd på en lika hisnande som Instagrammande färd och 
Collalbos idylliska julmarknader erbjöd After Skate. 

6 Tävlingar skridsko och inline 
I år var SM för Inline inställda. 
 
6.1 Inline 
SM Maraton 42 km, Tidaholm 



Fem stycken från Stockholm speedskaters upp i Tidaholmsloppet. Väderprognosen visade 
länge på regn (som vanligt...) men när loppet närmade sig flyttade sig regnet till morgonen 
och loppet kunde avnjutas i strålande väder.  
Johan Håmås tog hem silvret i klassen seniorer. Eskil Andersson vann klassen veteran 45. Ulf 
Haase vann i klassen veteran 55+.  
 
Berlin Marathon 23/9  
Åtta Speedskaters deltog i Berlin maraton och kämpade väl. 
 
6.1.1 Klubbmästare Inline 2018 
KM avgjordes 1 oktober 2018, nu igen på den vanliga sträckan på Svartsjölandet och precis 
som tidigare år var det solsken och sammantaget en härlig höstdag. I år segrade Patrik Gelin. 
Patrik och Eskil gick redan på första varvet ifrån Jon. När det var ett halvt varv kvar ökade 
Patrik tempot och kunde defilera in i mål. Eskil åkte in på en andra plats följt av föregående 
års klubbmästare Jon Dahl. 
 
6.2 Skridskotävlingar 
 
6.2.1 SM på Öip 
Det blev fina resultat för Speedskaters sex deltagare och totalt inkasserades två guld, ett silver 
och två brons. Debut med bravur i de här stora sammanhangen gjorde Lasse Kärkkäinen och 
Mats Cederblad. För Lasse Henrikson, Micke Henning (som tyvärr fick utgå pga av skada), 
Patrik Gelin och Peter Weiss blev det också en bra upptakt inför kommande Allround Master 
VM i Norge. Förhållanden på ÖIP var så bra det kan bli och det sattes flera PB och alla höll 
sig också hela tiden på rätt bana. Stort tack riktas också till de som var funktionärer från 
Speedskaters under tävlingarna och sist men inte minst till den betydande hejaklacken som 
bidrog till framgångarna.  
 
6.2.2 Berlin Speed Skating Master Cup 2019 
I Berlin Cup 2019 slutade Per Bengtsson totalt fyra och Lars femma av tretton åkare i klassen 
H50. Michael Henning kom in på plats 11, och Patrik Gelin på plats 2 (3) i klass H45. Flera 
personbästatider sattes av Lars H, Peter W och P Gelin. Under 3000m loppet blev det extra 
spännande när Peter Weiss och Patrik Gelin gick i par och Peter W växlade två gånger på 
samma raksträcka. Med resultat att Peter W diskades och ett missat personbästa. 
 
6.2.3 Master Sprint VM Leeuwarden 2019 
Av Team Sweden's tre deltagare tävlade Speedskaters Lars Henrikson i H50 och Peter Weiss i 
H60 klassen. Även om Holland och Norge dominerar så deltar många andra nationer med 
starka åkare. Trots goda resultat med bland annat Sverigerekord i Sprintkombinationen för 
H60 blev det endast smärre avtryck i den mycket tuffa internationella konkurrensen.  
 
6.2.4 Master VM i Bjung 2019 
Fyra Speedskaters åkare representerade Sverige på master VM i Bjung, Norge. Patrik Gelin i 
klassen M45 placerade sig 7(7), Lars Henrikson 8(13) i klassen H50, Peter Weiss 6(14) i 
klassen H60, Michael Henning 8(8) i klassen M65 
 
6.2.5 Shorttrack SM 2018 i Malmö  
På Shorttrack SM i 6-7 januari representerades klubben av Lars Henrikson i seniorklassen. 
Lars bästa placering var en fjärdeplats på 3.000m endast en tiondel från bronspengen. 



 
6.3 Tävlingar i inline och skridsko som klubben arrangerat 
Ett första steg till att tävla på rundbana i skridskor i de större sammanhangen är att delat i 
onsdagstävlingarna. Totalt anordnades sex tävlingar under säsongen och flera medlemmar 
gjorde tävlingsdebut där. SöIF är arrangör och Speedskaters hjälpte till med två funktionärer 
vid varje tävlingstillfälle.  
 
6.4 Sverigerekord klubbrekord och personrekord på is 
Under året har Peter Weiss slagit sju Sverigerekord i klassen H60. Rekorden är på 
distanserna, 1000m, 1500m, 3000m och 10.000m samt Sprint- Mini- och Lillakombinationen. 
Peter gjorde också 12 personbästa även det ett nytt rekord. Även Patrik Gelin imponerade 
med åtta personrekord. Lars Henrikson slog ett Sverigerekord på distansen 500m + 500m. 
Mats Cerderblad satte tre personrekord och Lasse Kärkinnen slog två personrekord under 
säsongen. Ny i tävlingssammanhang var Peter Westerling, Halvor eid Nielsen och Alice 
Hugosson alla kunde se en mycket positiv utveckling med fina personrekord.  
 

7 Marknadsföring 
Speedskaters deltog på SSSK:s årsmöte i oktober som utställare. Vi visade inspirerande filmer 
- med både inlines och skridsko som lockade ett antal nya medlemmar. Ansvariga var Peter 
Westerling och Peter Weiss 
 

8 Hemsidan och Facebook 
Klubbens informationskanaler är e-mail, Facebook via två grupper (Stockholmspeedskaters 
och STHSpeed) och Internethemsida. Den huvudsakliga trafiken sker på den skyddade 
gruppen STHLMSpeed på Facebook där alla medlemmar är inlagda. Vi har även en grupp för 
de som ska resa till Collalbo. 

9 Kläder 
Under året gjordes två samlade beställningar, Under kommande år är det möjligt att även beställa 
ett mindre antal till lite högre pris.   

10 Tillbakablick, utmärkelser och hedersomnämnande vid årsmötet  
På årsmötet 2018 delades ett antal priser och hedersomnämnande ut: 
Speedskaters stora pris 2018 gick till Fredrik Decker 
Årets stöttepelare gick till Benny Nilsson 
Årets prestation gick till Per Bengtsson, Sverigerekord och klubbrekord i åldersklassen H50, 
3000m, 5.000m, 10.000m 
Årets skridskorookie gick till Patrik Gelin, med många personrekord 
Årets överraskning gick till John Dahl, seger på KM Inline. 
 

-  


