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VKK-Slingan 2020 blev en succé! 

 

 

Speed, UTV, C1 och delar av A2 fick visa upp 

sina fina program på isen under VKK-Slingan den 

30 maj i Vallentuna. Det var fina nummer som 

den pga pandemin begränsade publiken fick 

se. Evenemagnet var jätttelyckat och det var 

många glada konståkare som fick slappna av 

på friåkningen efteråt! 

Har ni bilder från VKK-Slingan? Skicka dessa till: 

socmedia@vallentunakk.se 

 

Sommarträning redan 3 juni 

 

De flesta tävlingsåkare kommer att ha fullt upp 

fram till midsommar. Vi har träning i Solna under 

egen regi och sedan åker många till Hofors med 

VIK. 

För dem som är hemma i Vallentuna, och för 

dem som kommer hem från Hofors och stannar i 

Vallentuna, kommer vi att erbjuda fys två 

gånger i veckan: 

Vi kör från och med den 3/6 till och med 

lördagen den 1/8. Tiderna blir: 

 Onsdagar kl 17 

 Lördagar kl 11 

Vi samlas vi vaktmästeriet på Vallentuna IP 

Alla grupper är välkomna: KÅSK, Vuxen, Speed 

och alla tävlingsgrupper! 

Avgiften blir 200 kr. Vi kommer att ta in tränare 

efter behov så att det blir givande för alla 

grupper. I år är det få lägertillfällen och det blir 

därför extra viktigt för tävlingsåkarna att hålla 

igång! 

Anmäl dig på följande länk » 

  

https://www.facebook.com/vallentunakk/
https://twitter.com/vallentunakk
https://www.youtube.com/channel/UCxqj3DvfVU3LBLTx-U1RR7w
https://www.instagram.com/vkkinsta/
mailto:socmedia@vallentunakk.se
https://sportadmin.se/book/?F=%7bC00FB9E9-C741-43CE-A3D7-8F1F3E267EC3%7d
https://sportadmin.se/book/?F=%7bC00FB9E9-C741-43CE-A3D7-8F1F3E267EC3%7d
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Sommarläger v32, anmäl nu! 

Vallentunalägret vecka 32 

 

Glöm inte att anmäla till Vallentunalägret! Sista 

anmälningsdatum innan vi höjer avgiften är 1 

juni. Därefter höjs avgiften med 200 kr. 

Alla VKK:s grupper, från skridskoskolan till vuxen-

gruppen är välkomna! 

Vi kommer att ha lägerföräldrar som tittar till de 

minsta. Lägerföräldrarna kan också hjälpa de 

som inte kan knyta sina skridskor själva.  

Man kommer att kunna boka lunch på Rookie. 

Läs mer och anmäl till Vallentunalägret här » 

Skridsko- & konståkningsskolan, 

höst 2020 

Anmälan till höstens skridsko- och konståknings-

skola är öppen nu. Vi kommer att sätta igång 

redan vecka 38 för de som har gått träningen 

under hösten. 

Avgifter: 

 En isträning i veckan, 1195 kr. 

 Två isträningar i veckan, 1695 kr. 

 Tre isträningar i veckan, 1995 kr.  

Minst en markträning i veckan ingår i avgiften. 

Tiderna blir ungefär desamma som i våras. 

Läs mer och boka din plats på följande länk » 

Fortsättning för KÅSK-åkare 

Har ditt barn tagit märke 6, 7 eller 8? Då kanske 

det är läge att öka träningsdosen och gå med i 

en av de tävlingsförberedande grupperna. De 

startar sin träning under lägret vecka 32 eller 

vecka 33, för de som inte är med på lägret. 

Hör av dig till: 

coach@vallentunakk.se 

om ditt barn är intresserat och vill flytta upp till en 

tävlingsförberedande grupp! 

Årsmöte den 15 juni 

Välkomna till årsmötet den 15 juni kl 19:00 på 

stora mötesrummet, Kulturhuset i Vallentuna. 

Alla årsmöteshandlingar finns här » 

Mejladresser 

Alla tävlingsförberedande grupper och 

tävlingsgrupper har e-postadresser som går till 

föräldrarna i gruppen. Om ni vill organisera 

samkörningar eller gruppevenemang, 

använd dessa adresser: 

speed@vallentunakk.se 

utv@vallentunakk.se 

c1@vallentunakk.se 

a2@vallentunakk.se 

a1@vallentunakk.se 

v1@vallentunakk.se 

 

Tack alla för en fin säsong. Vi ses på IP under 

sommaren! 

Vid tangentbordet, Ed Fontes 

ordforande@vallentunakk.se 
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