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IFK HELSINGBORG KONSTÅKNING

Orden ovan är Svenska Konst-
åkningsförbundets ledord och något 
som speglar verksamheten i allt vi gör. 
Vi erbjuder alla, oavsett kön, ålder, 
förutsättning eller bak grund, möjligheten 
att lära sig skridsko å kningens grunder. 
Tillsammans utmanar vi oss själva och 
jobbar mot personliga mål för att nå 
både bredd och nivå. I ett tidigt stadium 
får åkarna vara delaktiga i verksamheten 
genom att leda, lära, ta ansvar och fram-
förallt - ha kul.

BREDD SOM NÅR HÖG NIVÅ
Konståkning är en fantastisk bra träningsform som på ett roligt och 
lättsamt sätt utmanar allt ifrån balans, koordination och rörlighet  
till styrka och kondition.

Skridskoskolan är basen i IFK 
Helsingborg Konståknings förening 
och det första steget i konståknings-
världen. I skridsko skolan arbetar 
föreningens tävlingsåkare med att 
lära ut skridskoåkningens grunder 
och så småningom mer konst-
åkningsanpassade övningar. Tränin-
gen som vänder sig till såväl ny-
börjare som mer stabila och erfarna 
skridskoåkare ger en bra grund för 
såväl konståkning som hockey eller 
bara allmän skridskoåkning.

Föreningen erbjuder utbildning på 
is till närmare 300 skridskoåkare i 
alla åldrar, både juniorer och senior-
er, varav 70 är konståkare i eller på 
väg mot tävlingsklasser.  

Träningen bedrivs av erfarna 
tränare, bl a Lotta Falkenbäck och 
Viktoria Troitskaia som har erfaren-
heter upp till Olympisk nivå. Sa
marbeten med skolor (Filborna 
och Peter Svens 2) i kombination 
med att vi kan erbjuda kvalificerade 
tränare gör att verksamheten skapar 
möjligheter till att välja konståkning 
som en sportsligt aktivitet under 
skoltiden.

Våra konståkare börjar med att 
utmana sig själva lokalt och de som 
når högsta nivå utmanas i elitse-
rien(högsta nationella nivå) till och 
med på SM (Svenska mästerskapen 
är en kvalificeringstävling för de 12 
främsta i landet).

VISSTE DU ATT:
IFK Helsingborg konståkning intresseklubb informerar

IFK Helsingborg Konståkning bildades 1959 i samband med 

att stadens första uterink med konstfrusen is anlades. Och 

har sedan dess bland annat stått värd för Nordiska Mäster-

skapen 1999 och Svenska Mästerskapen 2016.



EN DAG I ISHALLEN
Sätts ihop med konferensrum, catering och tid på 
isen (under ledning om så önskas). Alternativt kan 
ett föredrag av vår huvudtränare Lotta Falkenbäck 
vara ett inslag. 

Prisexempel: Heldag med lunch 650 kr/person

ANDRA FORMER AV UTBYTE

Våra huvudtränare Lotta Falkenbäck och Viktoria 
Troitskaia är uppskattade föreläsare med personliga 
tävlings erfarenheter upp till olympisk nivå och som 
även omsatt dessa erfarenheter till att leda, lära och 
utbilda nya konståkare.
Utnyttja vår resurs, vi har ett stort antal tävlingsåkare 
som kan vara behjälpliga vid lokala mässor, utställ
ningar eller företagsevenemang.
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TILLSAMMANS NÅR VI LÄNGRE
Vi har en hög ambition. Konståkning är en sport som ökar, sett till antalet 
deltagartillfällen. Vårt gemensamma mål är att alla de som väljer att utöva  
konståkning ska ha förutsättningarna att göra det på samma villkor som  
vilken annan sportslig aktivitet som helst. För att vi ska kunna erbjuda fler  
denna möjlighet behöver vi hjälp. Din hjälp i form av resurser:

• Ett exponerat stöd på eller omkring isen 
når de 400 000 besökare varje år som 
väljer Helsingborgs ishall som mötesplats.

• ”En dag på isen”, förlägg ett möte eller 
planera en personalaktivitet. Paketet 
utformas efter behov med konferensrum 
och catering tillsammans med istid under 
ledning (eller i kombination med ett 
föredrag).

• Ta in vår tränare som en inspirerande 
föreläsare till ett evenemang.

• Våra åkare kan ställa upp och hjälpa 
till vid t.ex. lokala mässor, utställningar, 
modevisningar eller servera vid olika 
tillställningar.

• Punktmarkera våra arrangemang som 
tävlingar och isshow med ett bidrag.

EXPONERAT STÖD
Visuell exponering i ishallen med  
företagsnamn och logotyp:

• Mittcirkel 33 000 kr

• Tekningscirkel 22 000 kr/st  
(det finns 4 tekningscirklar)

• Sargreklam 15 000 kr

• Väggreklam 10 000 kr

Priserna avser exponering i A-hallen  
(huvudrinken för tävling och matchspel). 
Exponering i B-hallen (träningsrinken)  
kan diskuteras.

• Tävlingar och arrangemang,  
punktexponering1000 kr - 5000 kr

• IFK Helsingborgs konståkningshemsida 
1500 kr

• Inskription på vår Sponsortavla i ishallen 
500 kr

Vid våra egna arrangemang i ishallen; täv-
lingar, isshow och julevenemang exponerar 
vi gärna våra samarbetspartners och kan 
diskutera olika lösningar för detta.  

Företagsnamn och logotyp på hemsidan 
länkas till den egna hemsidan. På Sponsor-
tavlan noteras ditt stöd som privat person 
eller företag.
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