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Lägret är igång! 

 

Sammanbitna VKK:are knyter på sig skridskorna. 

Äntligen är vi igång med försäsongen! Nästan alla 
VKK:are i Speed, vuxengruppen och tävlingsgrupperna 
är på is i vår fina A-hall. Totalt är det 83 konståkare som 
deltar från Vallentuna, Skövde, Ulricehamn, Vaxholm, 
Viggbyholm och Östersund! 

Förutom konståkning och markträning ingår även ett 
danspass och ett taekwondopass i programmet för 
varje grupp. På fredag kl 11:30 får vi besök av Fredrik 
Weibull, som är en flitigt anlitad idrottspsykologisk 
rådgivare inom svensk idrott. 

Ny styrelse  

 

På årsmötet den 16 juni valdes en ny styrelse för VKK. 
Tre nya ordinarie ledamöter och tre suppleanter 
välkomnades in i styrelsen av klubbens medlemmar! 

Styrelsen sammansättning med kontaktuppgifter finns 
på hemsidan » 

 

Rabatt och medlemskort 

 

Det är säkert dags att köpa nya konståkningsprylar för 
många VKK:are, nu när försäsongen är igång. Glöm inte 
att vi har rabatt hos Teijas Skateshop och hos 
Stockholms Skateshop! 

Om ni köper på webben gäller följande rabattkoder: 

 Teijas: 21VASK 
 Stockholms Skateshop: VALLENTUNA 

Om ni köper i butik bör ni visa upp vårt elektroniska 
medlemskort. Medlemskortet visas upp med hjälp av 
Sportadmins medlemsapp. Appen går att ladda ner på 
följande länkar: 

 Google Play » 
 Appstore » 

När appen har installerats, gör följande: 

1. Öppna appen 
2. Skriv in den e-postadress som ni använder för 

kommunikation med VKK i e-postfältet 
3. Klicka på knappen ”Hämta engångskod” 
4. Skriv in engångskoden som du får via e-post 

och klicka ”Logga in” 
5. Acceptera Sportadmins användarvillkor 
6. I menyn längs upp till vänster, välj 

”Medlemskort” 
7. Om ni har flera åkare registrerade på samma e-

postadress kommer alla att visas 
8. Klicka på knappen ”Medlemskort” för att visa 

det önskade kortet på skärmen. 

Hör av er om ni får problem med medlemskortet. 

https://www.facebook.com/vallentunakk/
https://twitter.com/vallentunakk
https://www.youtube.com/channel/UCxqj3DvfVU3LBLTx-U1RR7w
https://www.instagram.com/vkkinsta/
https://www.vallentunakk.se/sida/?ID=165367
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportadmin.medlemsapp
https://apps.apple.com/se/app/sportadmin-medlemsapp/id1225556243
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Avgifter för 2021-2022 

 

Den 4:e augusti hölls det andra styrelsemötet med den 
nya styrelsen. Där beslutades att införa 11 
månadsinbetalningar istället för nuvarande 10 för åkare 
från Speed och ”uppåt”. I gengäld kommer 
sommarlägret att ingå i avgiften för dessa VKK:s åkare. 

Det innebär att avgiften för augusti 2022, som kommer 
att skickas ut i början av juli, kommer även att täcka 
sommarlägret. En ny avgift kommer att skickas ut i 
början av maj (det skickades inte ut någon avgift i maj i 
år), som kommer att täcka träningen i juni.  

Det är en överväldigande majoritet av våra åkare från 
Speed och uppåt som tränar 11 månader om året. 
Denna majoritet deltar dessutom i sommarlägret. 
Förändringen i antalet avgifter kommer således inte att 
innebära en avgiftshöjning för de flesta åkare, snarare 
en liten minskning. Vi kommer däremot att öka avgiften 
med 3% från september, då vi inte har ändrat avgifterna 
på två år och då både löner och ishyror har ökat något. 

Observera att skridsko- och konståkningsskolan inte 
berörs av detta. 

Fotografering 

Söndagen den 5:e september har vi bokat in 
fotografering i B-hallen. Grupperna som ska 
fotograferas är från Speed och ”uppåt”. Även 
medlemmarna i vuxengruppen är välkomna. 

Följande gäller för klädseln: 

 Svart träningsjacka med svarta tajts (t.ex. från 
Stockholms Skateshop, se här ») för åkarna 

 Röd eller svart tränarjacka för tränarna 
 Tävlingsdräkt för de som vill under den 

individuella fotograferingen. 

Vi återkommer med tider senare. 

Vallentuna Trofén 

Den 16-17:e oktober anordnar klubben tävlingen 
”Vallentuna Trofén” i A-hallen. Vi kommer att behöva 
hjälp från alla medlemmar och föräldrar för att kunna 
organisera och genomföra tävlingen. Boka in den 
helgen för att stötta klubben. Förhoppningsvis kommer 
många av klubbens åkare att vara med i tävlingen. 

KÅSK börjar den 15:e september 

 

Anmälan till höstens skridsko- & konståkningsskola är 
redan öppen. Vi kör igång den 15:e september. 
Information finns på hemsidan » 

Tack till våra sponsorer! 

 

Vi vill tacka våra sponsorer och ser fram emot en ny 
säsong där vi får utföra vårt uppdrag ”Konståkning för 
alla”. Er hjälp är mycket uppskattad och bidrar till att 
ge en meningsfull fritid för många barn i Vallentuna och 
Täby Kyrkby! 

Kämpa VKK! 

Vid tangentbordet, Ed Fontes 
ordforande@vallentunakk.se 
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