Stockholm Speedskaters verksamhetsberättelse säsongen 2017/2018
Styrelsen för verksamhetsåret 2017/2018 valdes in på årsstämman och har haft följande
sammansättning:
Styrelse från och med 2017-04-28
Ordförande: Lars Henrikson
Kassör: Peter Weiss
Sekreterare: Jonas Schön
Ledamöter:
Jan-Olof Andersson
Björn Dyvelcrona
Lars Kärkkäinen
Revisor: Arne Arvidsson
Valberedning: Marie Ramse och Christina Wahlstedt
Styrelsen fram till 2017-04-28
Ordförande: Lars Henrikson
Kassör: Roger Melander
Sekreterare: Jonas Schön
Ledamöter:
Marie Ramse
Jan-Olof Andersson
Björn Dyvelcrona
Lars Kärkkäinen
Anders Lindström
Zoran Kataric
Revisor: Arne Arvidsson

Styrelsemöten
Under året har styrelsen hållit 7 protokollförda möten.

Ekonomi
Klubben omsatte ca 77.178 kr (68.900) och hade kostnader på 63.994 kr (94.495). Under
verksamhetsåret gjorde klubben ett överskott på ca 13.184 kr. Klubbens målsättning är att
varje år uppnå ett nollresultat såvida inte någon speciell satsning görs. Speedskaters
verksamheten finansieras genom medlemsavgifter och klubbverksamhet.

Medlemmar
Antal betalande medlemmar per den 31 december 2017 var 126st (140), en minskning med 14
från föregående år.

Träning
Klubben genomförde den mycket omtyckta resan till Fleaming i slutet på april med ca 30
deltagare. Denna gång blev resan lite kylslagen med hagel. Men de flesta åkarna lyckades i
alla fall få 200 km i benen och bli preparerade inför Inlinessäsongen 2017.

Under våren fick klubben äntligen tillgång till en Inline track vid Gubbängen där den tidigare
gamla Speedwaybanan låg. Nu är banan asfalterad och passar perfekt för inlinesträningar och
tävling. Banlängden är ca 400m. Ett stort arbete med kommunen har Johan Magnius lagt ner
för att få till denna bana. Nu kommer klubbens inlines träningsaktiviteter kunna utgå från
Gubbängen. I maj höll vi ett populärt heldagars träning med Johan Håmås på den nya banan.
Under säsongen genomfördes träningar på tisdagar och vissa torsdagar. Träningen hölls av
Lars H, Micke Henning och Patrik Gelin. Ett antal motionsturer genomfördes också under
säsongen.
Försäsongsträningen inför skridskosäsongen genomfördes under hösten vid sju tillfällen vid
Östermalms IP av Jonas Schön, 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 Westling, Peter Weiss, Mats
Cederbladh, Patrik Gelin och Lasse Kärkkäinen.
Vid planeringen av årets istider valde förvaltningen att hålla Stockholm Speedskaters utanför.
Oklart varför. Vi har samsats med Södermalms IK vid träningstiderna tisdag, torsdag och
varannan onsdag mellan 1700-1900. Styrelsen arbetar på att försöka förbättra situationen till
kommande säsong.

Tävlingar skridsko och inline
I år var både SM Veckan och Maraton SM för Inline inställda.

Inline
Tidaholm Maraton 42 km.
Vid Tidaholmsloppet gjordes fina resultat av Eskil Andersson på 2:a plats och John Dahl på
3:e i klassen Herrar 45. I klassen Senior kom Patrik Gelin 4:a vilket inbringade en fogsvans
och Nicolas Ivering på 8:e plats vilket inbringade två skavsår.
Berlin Marathon 23/9 2017
Bra resultat presterades av Patrik Gelin, John Dahl, Eskil Andersson de kom alla in på en
sluttid på 1:10:33

Skridskotävlingar
Master VM i Baselga
Den svenska master VM truppen med Stockholm Speedskaters åkare presterade fina resultat
under veteran VM. VM orten Baselga visade sig från sin bästa sida under helgen då master
VM avgjordes. Sol och vindstilla på fredagen men med mjuk is. På lördagen halvklart men
med bra is och under söndagen genomfördes världsmästerskapet under stormiga
förhållanden. Peter Weiss satte nya personrekord på distanserna 1500, 3000 och 5000. Lasse
H satte sina personrekord på 3000 och 5000m. Micke Henning gjorde utomhusrekord på
distanserna 1500, 3000 och 5000m. På 5000m satsade Micke allt och krafterna räckte precis
över mållinjen därefter stöp Micke. Men inga skador.
Lasse H slutade på en 10e plats av 20 startande. Peter W på en 14e och Micke Henning en
16e plats av 18 startande. Karoline Palmertz Cerne hade möjlighet att säkra en silvermedalj i
damernas grupp med 10 åkare men blev diskad på grund av utebliven växling på 3000m.

SM i Göteborg
Det blev två Speedskaters på pallen vid SM för Seniorer och Masters i Göteborg. Lasse H
slutade 2:a bara ett halvt skär från guldet i H45 och Micke H blev klar 3:a i H55 klassen. Ett
fall och en felväxling ställe till det för Patrik Gelin och Peter Weiss men några personrekord
blev det som tröst. Stark insats av Per Bengtsson som körde i tungviktsklassen och lyste på
favoritdistansen 5000m.
Stockholm Trophy senior:
Rundbanetävling på Öip, 500m, 1000m, 1500m, 3000m.
Segrare: Per Bengtsson, tvåa Lars-Erik Larsson Winner och trea Lars Henrikson.
Berlin Speed Skating Master Cup 2018
Per slutade totalt femma och Lars sexa av tretton åkare. Per satte fyra nya klubbrekord och tre
nya Svenska masterrekord. Lars satte tre nya personrekord.
SM Shorttrack i Malmö
3000 m
1a Fabrice Dufberg Suh, SKS
2a Jacob Jansson, SKS
3a Martin Johansson, SKS
4a Lars Henrikson, Stockholm Speedskaters
5a Gisle Tverland, MCS

Tävlingar i inline och skridsko som klubben arrangerat
I samband med våra tävlingar har huvudsakliga arrangörer och därmed ett tungt lass dragits
av Christina Wahlstedt, Janne Andersson och Benny Nilsson. Benny har i stort sätt alltid varit
involverad vid klubben olika arrangemang.
Klubbmästare inline
KM avgjordes 1 oktober 2017, nu igen på den vanliga sträckan på Svartsjölandet och precis
som tidigare år var det solsken och sammantaget en härlig höstdag.
Distanser som ingår i KM är 1000 m solostart herr/dam och 20 km distans herr/dam. Dessa
räknas samman via en hemlig formel J.
Segrade för herrar gjorde John Dahl och är ny klubbmästare efter en spännande
spurtuppgörelse på 20km med fem åkare. John Dahl, Patrik Gelin, Eskil Andersson, Tobias
Roos och Lars Henrikson. KM dagen avslutades som brukligt med kaffe och bullar.
Stockholmsjakten 20/12 2017.
Stockholmsjakten är en mastertävling som pågår i 12 + 3 varv. Master i år var som
föregående år Jonas Schön. Ingen får åka om mastern förrän efter 11 varvs åkning. Mastern
höjer tempot för varje varv. Efter 12 varv är det fri fart som gäller till mål. Först i mål vinner.
Segrade gjorde Oskar Nilsson Pollux någon meter före Lars Henrikson efter en taktisk
körning. Karoline Palmertz Cerne segrade i damklassen. Efter tävlingen bjöds det på kaffe
och pepparkakor till prisutdelningen. En lyckad kväll.
Speedomaticloppet. 24/2 2018
Skridskotävling på ÖIP, 25 varv med masstart. Först i mål vinner.

Vinnare Lars Henrikson, tvåa Patrik Gelin och trea Leo Wentzel. Efteråt serverades
pepparkakor och fika.

Klubbrekord på is
I år har Per Bengtsson gjort comeback vilket har resulterat in flera nya klubbrekord på
rundbana:
1.500m: 2:05,7
3.000m: 4:19,65
5.000m: 7:29,02
10.000: 16:17,36
Lars Henrikson satte även klubbrekord på 500m och 1.000m under säsongen
500m: 43,38
1.000m: 1:26,76

Hemsidan och Facebook
Ständig förbättring. Vi lägger tyngdpunkten på Facebook. Under året har vi skapat en ny grupp
på Facebook med alla medlemmar i. Utvecklingen går vidare.

Kläder
I oktober erbjöds medlemmarna den nya klubbdesignen för skridsko och inlines dräkter. Vi
försöker till kommande säsong även ta fram en ny mössa.

Tillbakablick, utmärkelser och hedersomnämnande vid årsmötet 2017.
På årsmötet delades ett antal priser och hedersomnämnande ut:
-

Speedskaters Stora pris gick i år till Lennart Gustafsson Sollentuna skridsko för hans
aldrig sinade entusiasm för skridskoåkning på sjöis.
Christina Wahlstedt utsågs till hedersmedlem hos Stockholm Speedskaters
Årets prestation 2016 gick till Ulf Haase
Årets genombrott 2016. Moa för vinster under SM.
Årets Rookie 2016. Patrik Gelin.
Årets överraskning 2016 gick till Eskil Andersson
Marie Ramse, Zoran Kataric, Roger Melander, Anders Lindström, tackades av för sitt
styrelsearbete i klubben.

