
Verksamhetsberättelse, Malmö City Skaters 2019 

Styrelsen 

Styrelsen har under 2019 genomfört 8 styrelsemöten. Malmö City Skaters är en aktiv förening  
med många evenemang att koordinera. Effekten av vårt administrativa verktyg SportAdmin  
tar undan mycket manuellt jobb i förhållande till anmälningar till event, medlemsregister och  
koll på fakturering. 

Barn- och nybörjarträning  
Under 2019 har vi från april till september haft 11 träningstillfällen utomhus för barn och 
nybörjare, 6 st på våren och 5 på hösten. Vi har erbjudit en träning som riktar sig till barn mellan 
4 och 12 år med olika förkunskaper samt för vuxna nybörjare.  

Träningaran riktar in sig till 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. Utrustning finns att hyra  
från föreningen för den som inte har egen. 

Barngruppen 

Det primära med barnträningen är ha ”kul på hjul”, vilket innebär att vi varvar teknik med  
mycket lek och glädje, med ständig glimt i ögat och lite bus bakom öronen. Barnträningarna  
har varit välbesökta med ca 20 barn som mest. 

Som tidigare är det en utmaning med att vidareutveckla barnens åkning  när dom blir äldre  
eller när en lite högre teknisk nivå 



 

Nybörjare 

2019 fortsatte vi med nybörjarträningen för femte året i rad. Träningarna genomfördes 

samtidigt som och på samma plats som barnträningen för det blir lättare att hantera med 

utrustning och tränare. 

Träningarna har  fokuserat på balans och bättre teknik, med målet att få deltagarna att bygga 

upp grundläggande trygghet på sina inlines för att öka intresset att träna själv så att de kan 

fortsätta vidare i klubben i t.ex. Inlineträning och följa med på turer, dock kan detta steg 

upplevas långt för deltagarna varför få tar detta steg. 

Att genomföra barn- och nybörjarträningen samtidigt har varit positivt, ökad flexibilitet och 

mindre flytt av material och utrustning. Normalt har det varit 3 tränare på plats, två för 

barnen och en för de vuxna nybörjare.  

 

En utmaning för gruppen är antalet tränare, träningarna genomförs på totalt sett relativt få 

personer, rekrytering behövs samt att man tar hjälp av de föräldrar som är på plats vid 

barnträningen. En annan utmaning är hur vi behåller de som kommer till träningarna aktiva i 

klubben. 

 

 

Inline, intervall och backträning 

I år ändrade vi namnet på Teknikträning till Inlineträning. Vi körde inlineträningen på 

måndagar vid IKEA Svågertorp kl 18.30 som var något tidigare än förra året. Vi hade bra 

uppslutning under sommaren och flera nya hängde på under året och återkom flitigt. Utöver 

träning på IKEAs parkeringen körde vi också på cykelvägarna kring Svågertorp, 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. Patrik Iwarsson och Mattias Nilsson höll också i inlineträningar. 

Intervallträningar kördes i Vellinge. Vi hade också backträning vid lernacken, men här var det 

liten uppslutning. 

 

 

 

 

 

Inomhusträning  

Vi har från januari till mars samt oktober-december kört inomhusträning i Oxievång Sporthall. 

Det är primärt söndagar vi har kört, men även några lördagar.  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 

Från april till oktober har vi haft ca. 20 Söndagsturer på 20-30 km.Vi rullar på de 

många fina  cykelvägar genom omväxlande park- och bostadsområden i och rundt 

Malmö city. 

Start söndagar kl. 13.00 från Malmö City Skaters klubbhus, Ribersborgs Kallbadhus’ 

cykelparkering.  

Nivået på deltagelse är att kunna rulla ca 25 km i lugnt tempo, kunna bromsa och färdas i 

trafikerade områden. 

 



 

 

 

Långturer 

Långturerna är på 35-50 km och under säsongen 2019 genomfördes:  

● Malmö - Vellinge (Höllviken) (30 maj) 

● Ystad - Trelleborg (15 juni) 

● Köpenhamn – Helsingör (27 juli) 

● Amager rundt (24 aug) 

Om det är behov för det delar vi upp oss i två grupper:  

Sightseeinggruppen - håller fler vattenpauser och ”kodakmoments”. 

Speedgruppen - startar några gånger startar en timma senare än sightseeinggruppen, rullar 

med högre hastighet och har färre pauser. 

Turerna avslutas oftast 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 

Kust till kust tur, Malmö – Trelleborg – Ystad – Simrishamn, genomfördes den 29 juni 

2019. 

Det var en fantastisk tur med sol och blå himmel på fina cykelstigar och vägar. 

Eftersom hela sträckan är 140 km delade vi upp oss i 2 grupper. En grupp startade i 

Malmö och en i Trelleborg. Strax innan Ystad strålade vi samman för en gemensam 

Lunch på Ystad Marian. I Ystad var några tvungna att lämna sällskapet medan andra 

tillkom. Mellan Trelleborg och Ystad går turen längs med kusten men efter 

nybrostrand ger vi oss ut en bit på Österlen. Utsikten mot havet och den svaga 

utförsbacken när vi närmar oss Skillinge var fantastisk, precis som uppsamlingen på 

båten Glada räkan väl framme i Simrishamn.  Kvällen avslutades med middag på 

Röken by Sonesson i Simrishamn innan vi tog tåget tillbaka till Malmö. 

 

Nivå på deltagelse är att kunna rulla en mycket lång sträcka på trafikerade vägar, helst redan 

deltagit på andra långturer. 

 

 

 

Motionsgruppen  

Motionsgruppen arrangerade turer från april till september.  5 turer genomfördes som 

kvällsturer på torsdagar. Vi åkte på olika platser i Malmö/Lund-området. 2 till 9 deltagare 

med ett snitt på 6 per tur.  Förutom dessa kvällsturer arrangerades 5 ‘mitt i veckan turer’ på 

dagtid  

 

 



 

 

Ring Knutstorp Inline Camp 

Under helgen 19-21 juli arrangerade Malmö City Skaters sitt tredje inline camp på 

Ring Knutstorp. Vi tog erfarenheterna från fjolåret och optimerade på olika områden. 

Fokus var denna gång mer på deltagare som passerat nybörjarnivå utan en 

utvecklingsgrupp och en speedgrupp. 

Alla deltagare fick en Camp t-shirt vilket blev enormt uppskattat och en bra 

reklampelare för framtida camp, vid välkomstmötet. Vi erbjöd även ett 

specialerbjudande på anmälningsavgiften på 35 Euro till Berlin Inline Marathon från 

Rollerblade. 

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. Vi fick 

maten serverad av Lucy’s Diner, en 50-tals inspirerad restaurang vid motorbanan som 

serverade frukost, lunch och middag. 

Tränare var Sebastian Baumgartner och Sören Lindner från Tyskland, Thomas Collin, 

från Danmark och våran egen Gisle Tverland från Norge. 

Vi blev videogranskade och vi fick feedback på vår utveckling på lördagskvällen. 

 De 65 deltagare mellan 12-80 år från olika klubbar i Sverige, Danmark och Tyskland 

tyckte det var ett mycket lyckat läger med varierande, kul och bra träning samt de 

många sociala aktiviteter.  



 

 

 

 

 

BMW Berlin Inline Marathon  

För sjunde året var Malmö City Skaters representerade i Berlin Inline Marathon! Med 

ett 30-tal  åkare. Likt föregående år åkte de flesta dit gemensamt under torsdagen 

och möttes upp på hotellet i Berlin. Vi var återligen tillbaka på Acama Kreuzberg där 

vi har bott flertalet gånger. Vitalmässan där vi hämtar startnr. var åter tillbaka på 

Tempelhof, en kort promenad från vårt hotell. Vi hade två gemensamma 

middagsarrangemang med återbesök på nya ställen. På tävlingsdagen var det osadigt 

väder, men det så ut att vi skulle klara oss undan regn. Dock är prognoser och 

realiteten inte alltid det samma. 15 minuter innan start när alla var på plats i 

startfållorna öppnade sig himmelens slusser och vi fick världens störtregn. Alla valde 

ändå att köra i de utmanande förhållenderna. Tiderna blev ungefär 20 minuter sämre 

än normalt, men det var oavsett en ny upplevelse. Efter tävling och middag åkte flera 

av våra medlemmar till Cosmos och Inline after party. 

 



 

 

Friday Night Skate Copenhagen - Två turer 

Detta året körde vi ingen Night Skate Malmö. Istället arrangerade vi två gemensamma 

turer till Friday Night Skate i Köpenhamn, 5 juli och 23 augusti. Vi var ett 20 tal 

personer som åkte över, även personer som inte var medlemmar i Malmö City Skaters. 

Turerna var ett öppet arrangemang där man inte behövde att vara medlem för att åka 

med. 

 

 

 

 



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 medlemmar i klubben. 

 

 

 

6H Skaterace, Roskilde 

Lördagen den 10 Augusti 2019 ställde Malmö City Skaters upp med två lag, Kullaget och 

Rullaget, till 6H Skaterace på motorbanan Själlandsringen utanför Roskilde, Danmark. Loppet 

arrangeras av Greve Trim motionsklubb. 

  

Ett lag består av 2 till 6 deltagare och det gäller att rulla stafett så många varv som möjligt 

under de 6 timmar. Banans längd är ca. 2 km. 

Efter loppet hade vi möjlighet att duscha och fräscha till oss i en närliggande sporthall. 

Avslutade med en gemensam middag på restaurang Surf Shack i Malmö. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Kick off Camp Inline Ruddalen 

Malmö City Skaters var medarrangör till Kick Off inlineläger på Rudalen i Göteborg, 

tilsammans med Östsvenska Skridskoförbundet. Det var tredje året vi är med och kör lägret 

som har blivit lite av en tradition där både unga, eldre, inline och hastighetsåkare möts. Gisle 

Tverland från Malmo City Skaters var med som tränare tillsammans med andra lokala tränare 

från Göteborg. 

  

 

 

 

Bornholmtur 

I augusti var vi 17 personer som åkte över till Bornholm.Vi saxade mellan skurarna men fick en 

fantastisk dag på inlinesen under lördagen. Vi gjorde de traditionsenliga stoppen på vingården 

samt den magiska fiskbuffen i Snogebaeck. På söndagen bestämde sig alla för att ta en 

cykeltur in i landskapet och de utmanande backarna. Riktigt härlig tur som avslutades med sol 

och bad i Dueede. Hela helgen kändes som att vi var på en lång veckosemester och vi gör 

denna mytomspunna tur till ett trevligt återkommande inslag i On Tourgruppen. 

 

  


