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1 Styrelsen för verksamhetsåret 2019  
 
Styrelse från och med 2019-04-05 
Ordförande: Lars Henrikson 
Kassör: Peter Weiss 
Ledamöter: 
Peter Westerling 
Lars Kärkkäinen 
Nicolas Ivering 
Revisor: Arne Arvidsson 
Valberedning: Patrik Gelin  
 
Styrelsen fram till 2019-04-05 
Ordförande: Lars Henrikson 
Kassör: Peter Weiss 
Sekreterare: Jonas Schön 
Ledamöter: 
Jan-Olof Andersson 
Björn Dyvelcrona 
Lars Kärkkäinen 
Revisor: Arne Arvidsson 
Valberedning: Patrik Gelin och Marie Ramse  
 

2 Styrelsemöten 
Under året har styrelsen hållit 4 protokollförda möten. 

3 Ekonomi, Peter Weiss 
Speedskaters verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och klubbverksamhet. Under 
kalenderåret 2019 var intäkterna 79.941 kr (71.651) och kostnaderna 48.137 kr (59.576) vilket 
resulterade i ett överskott på 31.804 kr (12.076). Klubbens målsättning är att under ett 
normalår göra ett överskott så det finns en buffert om någon speciell satsning behöver göras. 
Klubbens ekonomi är och med resultatet under 2019 i god balans med en kassa på 195 350 kr. 
 

Intäkter   Kostnader  
Medlemsavgifter 33 926 kr       Tävling  -6 300 kr 
Tävling 4 725 kr  Träning inline 950 kr 
Träning inline 920 kr  Träning skridskor -23 400 kr 
Träning skridskor 34 200 kr  Medlemsaktiviteter -9 039 kr 
Övriga Speedintäkter 6 170 kr  Övr speedkostnader -8 448 kr 
     
Summa 79 941 kr  Summa -48 137 kr 

 

4 Medlemmar 
Antal aktiva medlemmar per den 31 december 2019 var 111 st (117). Betalning för 
medlemskap anpassades under verksamhetsåret till att gälla för en 12 månaders period 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 säsongen 2019-
2020. 
 

5 Inline och skridskoträning 
 
Försäsongsträningen inför skridskosäsongen genomfördes under hösten vid fem tillfällen vid 
Östermalms IP av Karoline Palmertz Cerne, Jonas Schön och Ulf Haase. Ett 20-tal 
medlemmar startade upp skridskosäsongen på barmarken. 
 
Skridskosäsongen startade vid mitten av november. Utöver spontana träningar, på våra 
klubbtider tisdagar och torsdagar, någon gång även med adventsfika, har under säsongen 16 
organiserade träningstillfällen ordnats på ÖIP. En till två grupper med olika tempo har 
erbjudits och samlat dryga 20-talet åkare varje gång som idogt drillat sig i såväl fart som 
teknik. Sammanlagt har över 50 (30) personer förkovrat sig i skrinnandets ädla och svåra 
konst vilket är en stor ökning från året innan. Ledare för den organiserade träningen har varit 
Peter Westerling, Micke Henning, Thomas Movin, Peter Weiss, Mats Cederblad, Marie 
Ramse. Träningssäsongen avslutades med träningstävling och After Skate med semla. 
 
I samarbete med SSSK har klubben genomfört en mycket uppskattad skridskoträning för ca 
97 SSSKare. Huvudtränare har varit Lars Henrikson med stöttning av Peter Westerling och 
Lasse Kärkkäinen. 
 
 
5.1 Organiserade träningsresor  
5.1.1 Träningsresan Flemming 
Klubben genomförde den mycket omtyckta resan till Fleaming i slutet på april med ca 20 
deltagare i år igen. De flesta åkarna lyckades få ca 200 km i benen och bli preparerade inför 
Inlinessäsongen 2019. 
 
5.1.2 Träningsresan Collalbo 
I november gjorde 17 medlemmar återigen en mycket lyckad träningsresa till Collalbo och 
Arena Ritten, världens snabbaste och vackraste utomhusoval. Deltagarna drillades i 
organiserade träningsgrupper både gemensamt och med olika tempo. Vi hade hela isen för oss 
själva och utnyttjade den till max under två pass á två timmar per dag under fem dagar. Sista 
kvällen anlände världsstjärnorna i Team Jumbo Schaatsen och den förmodade utmaningen att 
dela isen med kom på skam då kommande dag hade ”a day off ice” – något som klargör 
skillnaden till Stockholm Speedskaters som hade fem perfekta dagar ”on ice” 
 

6 Tävlingar skridsko och inline 
6.1 Inline 
SM Maraton 42 km, Tanumshede på Västkusten 
Klubben representerades av Patrik Gelin som körde in på en fjärdeplats och Eskil Andersson i 
H45 
  
Berlin Marathon 23/9  
Tre speedskaters åkare kom till start. John Dahl, Eskil Andersson och Patrik Gelin alla 
kämpade väl. 



 
 
 
6.1.1 Klubbmästare Inline 2019 
KM vart i år inställt på grund av för få deltagare. 
 
6.2 Skridskotävlingar 
Klubbens representation och prestation i hastighetsåkning har kraftigt höjs under de senaste 
åren till svensk högsta nivå. Stockholm Speedskaters har som klubb alla svenska rekord för 
åkare i klass 60 via Peter Weiss och Thomas Movin. Lars Henrikson har i klass 55 börjat beta 
av alla rekord. För närvarande 500, 1000, sprintkombination och minikombination. 
Klubben ha också för första gången kunnat mäta sig med internationell konkurrens på högsta 
nivå. 
Årets SM som skulle hållit i Sundsvall ställdes in och Maraton SM flyttades till Luleå dock 
utan deltagare från Speedskaters. Desto flitigare har det tävlats på de internationella arenorna 
och speciellt för säsongen 2019/2020 var att Master OS hölls i Innsbruck där bland annat 
hastighetsåkning ingick. Glädjande var att det var fler Speedskaters än någonsin tävlade på 
ännu fler tävlingar vilket starkt bidrog till att Sveriges masteråkare nu börjar märkas 
internationellt då vi hade representation i de flesta åldersklasserna. Internationellt tävlar man i 
5 års klasser från 35 år och uppåt där också rekord noteras inom åldersklasserna vilket är en 
sporre för många åkare. Vi som var med fick se många svenska masterrekord slås och även 
flera imponerande världsrekord slås av andra åkare. 
 
Onsdagstävlingen på ÖIP är värd att lyfta fram speciellt eftersom den ger möjlighet att med 
en låg tröskel prova på att tävla men också att man håller upp tävlingsfokus under säsongen. 
Totalt har åtta tävlingar genomförts med SÖIK som arrangör men där vi från Speedskaters 
bidragit med funktionärer för att de ska kunnat genomföras på ett bra sätt. Stor tack till alla 
som ställt upp som funktionärer och vilket också ingår i ÖIP träningen att man tar ett pass per 
säsong. 
 
6.2.1 Försäsongstävlingar  
Lars Henrikson lade upp en Europa-speed-tour 2019-2020 med träning och tävling på snabb 
is (inomhusbanor i Europa). Första tävlingen skedde i Stavanger och det blev seger och 
svenskarekord. Nästa tävling var i Hamar i december och det blev seger även här där 
placeringen i och för sig var utanför officiella resultatlistan eftersom det var det 
norskamästerskapet som var öppet för utlänningar (läs svenskar). Nästa anhalt var sprintcupen 
i Inzell här ställde både Peter Weiss och Lars Henrikson upp på startlinjen. Peter Weiss körde 
in på en tredjeplats och Lasse vann sin klass med tre svenska rekord på 500m, 1000m och 
sammanlagt. 
 
6.2.2 World Winter Master Games Innsbruck (OS) 
Till Innsbruck begav sig Lasse Henrikson och Peter Weiss för att ingå i den svenska truppen 
på totalt fem personer. Här tävlade man i ”Single distances” och man fick välja fyra distanser 
under de tre tävlingsdagarna. Eftersom tävlingarna hölls på den klassiska utomhusbanan från 
1964/1976 spelade vädret in i ekvationen. Vi fick uppleva två dagar med riktigt bra 
förhållanden men sista dagen kunde det växla mellan loppen på typiskt utomhusmanér. Något 
som Lasse fick erfara då han fick ploga sig fram på 1.000m på en för honom mycket blygsam 
tid. Resultatmässigt blev ändå brons till respektive Speedskaters på 500m och en godkänd 



insats på övriga lopp utom på 10.000m då Peter trots fyra coacher lyckade växla fel och 
missade ett givet PB och svenskrekord.  
 
6.2.3 Master Allround Games Collalbo (VM) 
Till Collalbo utökades Speedskatestruppen till fyra åkare då Micke Henning och Patrik Gelin 
anslöt och totalt var vi tio deltagare från Sverige. Tyvärr blev det lite sjukstuga och värst 
drabbades Lasse som endast genomförde 500 m men han blev istället en stor inspirationskälla 
och coach till fina resultat för övriga Speedskaters. Peter Weiss presterade tre personbästa och 
Sverigerekord och Patrik Gelin var inte sämre med tre personbästa. Michael Henning 
kämpade starkt och gjorde SB på tre distanser. 
 
6.2.4 Berlin Speed Skating Master Cup 2020 
Deltagare från Speedskaters i Berlin Cup var Micke Henning, Patrik Gelin, Peter Weiss samt 
Thomas Movin. Det blev flera starka prestationer där Thomas comeback var imponerande 
med sverigerekord i H60 på 500m, 1000m och 1500m och minikombinationen. Micke gjorde 
SB på alla distanser, Patrik bjöd på en rejäl putsning av PB på 5000m och Peter sverigerekord 
på 5000m med minsta möjlig marginal en tiondel. Totalt var vi sju svenskar som fick uppleva 
en riktigt trevlig helg i Berlin. 
 
6.2.5 Master Sprint VM Calgary 2020 
En pånyttfödd Lasse Henrikson gav sig iväg över atlanten för att tävla på den supersnabba 
ovalen i Calgary. Det resulterade i nya insikter och sverigerekord för H55 på 500m och i 
sprintkombinationen. Totalt blev det en 6:e plats av 15 tävlande, inte långt från pallen i den 
tuffa internationella konkurrensen.  

7 Marknadsföring 
Speedskaters deltog på SSSK:s återkommande 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 säsong är det möjligt att även 
beställa ett mindre antal till lite högre pris.   

10 Utmärkelser och hedersomnämnande vid årsmötet 
På årsmötet 2019 delades ett antal priser och hedersomnämnande ut, bland annat gick 
Speedskaters stora pris till Kent Borgström. 
 


