
Verksamhetsberättelse, Malmö City Skaters 2018 

Barn och Ungdomsträning  
Under 2018 har vi haft många träningstillfällen utomhus för vår barnträning. Vi har kunnat 
erbjuda en träning som riktar sig till barn och ungdomar med olika förkunskaper. Allt från den 
som aldrig tidigare stått på ett par inlines till den som har kommit längre i sin utveckling men 
som behöver putsa på sin teknik. Det primära för oss i gruppen är att ledordet har varit ”kul på 
hjul”, vilket innebär att vi varvar teknik med mycket lek och glädje, med ständig glimt i ögat och 
lite bus bakom öronen. Vi har haft lite kämpigare med att antalet ledare krympt och då har vi 
behövt minska på träningstillfällena och gått samman med Nybörjartränings-gruppen. 
Vi har hela tiden många barn som velat delta på våra träningar och det var riktigt roligt att vara 
med på Malmöfestivalen och se alla dessa barn susa fram på inlines de hade lånat av oss. 
Barnen och ungdomarna ger så mycket glädje och lär oss även nya sätt att ha kul på hjul! 

 
 



 

Nybörjarträning  

I 2018 fortsatte vi med nybörjarträningen för fjärde året. Vi bestämde oss för att lägga 
nybörjarträningen och barnträningen tillsammans på samma tid och plats då vi hade begränsat 
med tränare som kunde ställa upp än tidigare året. 

Vi hade 11 träningstillfällen mellan april och september. Tränarna kunde bestämma själv när de 
skulle hjälpa till eller vara huvudtränare. Det finns fortfarande många tränare som känner sig lite 
osäkra på att vara huvudtränare så de föredrar att hjälpa till. På andra sidan har vi några som 
känner sig säkra, tar mycket ansvar och gärna tar rollen som huvudtränare 

Generellt var det bra med sammanlagt barn- och nybörjarträning, Året var helt fantastiskt om 
man tänker på vädret, i motsats till förra året. Ändå kom mycket mer barn än nybörjare till 
träningen och även om de oftast kommer i flera tillfällen så ser man inte många som fortsätter 
efter nybörjarträningen med teknik eller turer. Bara några gick vidare. 

Som förra året fokuserade vi på balans och bättre teknik, med målet att få deltagarna att bygga 
upp grundläggande balans och teknik och ett intresse att träna själv utanför träningen, så att de 
kan fortsätta i teknikgruppen, hänga med på turer eller att komma till Night Skate Malmö. Vi 
försökte hålla ner nivån lite mer detta året så att det känns mer som en nybörjarträningen, inte 
avancerad teknikträning. 

 



 

 

Teknik- och intervallträning 

Detta året körde vi teknik och måndagsträningar vid IKEA Svågertorp. Vi hade bra uppslutning 
under sommaren och fler nya hängde på under året och återkom flitigt. Parkeringen och 
cykelvägarna kring IKEA, Hubhult är mycket bra och ger möjlighet för varierad träning. Gisle 
Tverland var huvudledare, men fick god hjälp av Ingo Johansson som tog hand om deltagare 
som hade lite svårt med mer avancerade övningar. Intervallträningar kördes i Vellinge, med 
några undantag.  



 

Inomhusträning 
Vi har från januari till mars samt oktober-december kört inomhusträning ca varannan vecka. 
gång i veckan då vi har haft tillgång till Oxie och limhamn Sporthall, Fokus har varit på både 
teknik och fysträning. Oxie Sporthall är stor och ger gott om utrymme för att köra träningar. Den 
största begränsningen har varit att hallarna ofta är bokade och att vi då inte har tillgång till hall 
varje vecka eller samma dagar eller tider. Vi har haft fler ledare med ansvar för träningen. Gisle 
Tverland, Ingo Johansson, Toni Östenson, Mattias Nilsson har varit ledare. 



 

 

Söndagsturen 

Sommaren har bjudit på mycket sol och fint väder och från primo april till ultimo september har 
vi haft ca. 20 Söndagsturer på 20-30 km.Vi försöker hitta intressanta och skoj cykelvägar genom 
omväxlande park- och bostadsområden. T.ex. har ett tema varit “Under blomstrande alléträd”. 

Samling är kl 13.00 vid Malmö City Skaters klubbhus, Ribersborgs Kallbadhus’ cykelparkering.  

Nivået på deltagelse har varit att kunna rulla ca 20 km i lugnt tempo, kunna bromsa och färdas i 
trafikerade områden. Inga krav på typ rullskridskor. 



 

 

Långturer 

Långturerna är på 35-50 km och under säsongen genomfördes:  

● Malmö - Vellinge (Höllviken) (10 maj) 
● Trelleborg - Ystad (3 juni) 
● Köpenhamn – Helsingör (7 juli) 
● Amager rundt (25 aug) 

Vi delar vanligtvis upp oss i två grupper, en sightseeinggrupp som håller fler vattenpauser och 
”kodakmoments” än speedgruppen som ofta startar ca. en timma senare. 

Turerna avslutas med en gemensam lunch/middag och har varit mycket uppskattade samt ses 
som en rolig och spännande utmaning.  

Nivået på deltagelse är att kunna bromsa, rulla en längre sträcka på trafikerade vägar. 



 

 

Kust till kust 

En nyhet i sommar var ”Kust till kust – utmed kusten” den 4 augusti, Malmö – Trelleborg – Ystad 
– Simrishamn. Hela sträckan på 140 km. genomfördes av 3 av våra medlemmar. Resten av 
gruppen startade i Trelleborg. En fantastisk tur med medvind, sol och blå himmel på fina 
cykelstigar och vägar. 
  
Där var lunchpaus i Ystad, vattenpauser med jämna mellanrum och en följebil hela vägen. 
  
På kvällen var det bokat bord på Röken by Sonesson i Simrishamn. Några övernattade på 
Turistgården, andra tog tåget tillbaka till Malmö. 
 
Dagen efter var det Söndagstur nord och syd om Simrishamn. 
 
Nivå på deltagelse är att kunna rulla en mycket lång sträcka på trafikerade vägar, helst redan 
deltagit på andra långturer. 



 

 

Motionsgruppen 

Motionsgruppen arrangerade 11 turer från april till september. 6 förmiddags turer på tisdag, 
onsdag eller torsdag beroende på väderförhållanden.  5 turer genomfördes som kvällsturer på 
torsdagar. Vi åkte på olika platser i Malmö/Lund-området. 2 till 13 deltagare med ett snitt på 4 
per tur. 



 
 
 
 

Match-Mind Race i Odense 

Den 26 Maj åkte två klubbmedlemmar över till Odense för att deltaga i Match Mind’s 
halvmaraton. Loppet är ca 21 km och åkts 10 varv på ca 2 km lång en bana.  
Båda åkarna var glad över en god insats detta året. 
Loppet i sig ger en god start för säsongen och kan ge goda möjligheter inför Berlin för den som 
vill prova på att åka en tävling. 

 

Ring Knutstorp Inline Camp 

Under helgen 20-22 juli arrangerade Malmö City Skaters sitt andra inline camp på Ring 
Knutstorp. Vi tog erfarenheternńa från förra året och optimerade på olika områden. Fokus var 
denna gång mer på deltagare som passerat nybörjarnivå och hade därför ingen barn- och 
nybörjarträning utan en utvecklingsgrupp och en speedgrupp.  
 
Alla deltagare fick en goodie bag vid välkomstmötet. Den innehölll bl.a..ett specialerbjudande på 
anmälningsavgiften på 35 Euro till Berlin Inline Marathon från Rollerblade och 50 euro rabatt på 
Experts in speed’s inline Camp på Cypern. 
 



Ring Knutstorp har stora ytor för varierad träning. 150 meter från banan ligger de 14 stugor och , 
campingplats samt WC och dusch i direkt anslutning till dessa.. Nytt för i år var Lucy’s Diner, en 
50-tals inspirerad diner vid motorbanan som serverade frukost, lunch och middag. 
  
Tränare var Sebastian Baumgartner från Tyskland, Thomas Collin, Stefan och Philip Due 
Schmidt från Danmark och våran egen Gisle från Norge. 
 
Stefan Due Schmidt höll ett inspirerande föreläsning om att träna och tävla på världs toppnivå. 
Dessutom hade han en workshop tillsammans med Philip, där du kunde se hur de formgjuter 
inlineskor och du kunde beställa själv ett par. 
 
Lördag kväll blev det arrangerat Night Skate på motorbanan med efterföljande After Skate disko 
vid Lucy’s Diner..  
 
De 54 deltagare mellan 12-80 år från olika klubbar i Sverige, Norge, Danmark och Tyskland 
tyckte det var ett mycket lyckat läger med varierande, kul och bra träning samt de många 
sociala aktiviteter.  
 
Artikel i HD 

 

https://www.hd.se/2018-07-22/fort-gick-det-nar-inlinesakare-intog-ring-knutstorp


 

 

BMW Berlin Inline Marathon 

För sjätte året var Malmö City Skaters representerade i Berlin Inline Marathon! Med ett ca 30 
åkare. Likt föregående år åkte de flesta dit gemensamt under torsdagen och möttes upp på 
hotellet i Berlin. Vitalmässan där vi hämtar startnr låg en bit från hotellet, men fler valde ändå att 
promenera dit. Vi hade två gemensamma middagsarrangemang med återbesök på Michi i 
Kreuzberg på fredag och ett nytt ställe som heter Pfefferbräu som låg i direkt anslutning till ett 
teater. På tävlingsdagen var det fint väder som vanligt. Efter tävling och middag åkte fler av våra 
medlemmar till Cosmos och Inline after party. 

 
 



 

 

Night Skate Malmö 

Under sommaren 2018 körde vi 5 turer i Malmö. Ytterligare en Night Skate kördes på Ring 
Knutstorp racingbana i samband med Malmö City Skaters Inline Camp. Generellt har vi inte 
längre poliseskort och kör utan detta. Det fungerar utmärkt då vi följer ljusregleringen i större 
korsningar. Vi har haft med egen motorcykel med barningslampor och detta fungarar utmärkt. 
En av turerna startade vid klubbhuset vid Ribban. 

 
 

Södra Sveriges Skridskoförbund 
Klubben har haft Gisle Tverland och Patrik Iwarsson som representanter i Södra Sveriges 
Skridskoförbund. 
 

Malmöfestivalen 
Malmö City Skaters visade upp inlines på Malmöfestivalen vid flertalet tillfällen och gav alla som 
ville möjlighet att prova. Det var vanligtvis långa köer för att prova på och idel glada miner på 
den uppmärkta banan! Senare såg vi många av de som provade på på vår barn och 
ungdomsträning. Fler blev medlemma i klubben. 



 

Roskilde 6H Skaterace 
Lördagen den 11 Augusti ställde Malmö City Skaters upp med två lag, Kullaget och Rullaget. till 
6H Skaterace på Själlandsringen utanför Roskilde. Loppet arrangeras av Greve Trim 
motionsklubb.  
Ett lag består av upp till 6 deltagare och det gäller att rulla stafett så många varv som möjligt 
under de 6 timmar.  
Efter loppet hade vi möjlighet att duscha och fräscha till oss i en närliggande sporthall. 
Avslutade med en gemensam middag på restaurang Ilden i Roskilde. 
 

 
 
 


