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Glad första advent! 

 

När vi går nu går mot årets slut kan vi se tillbaka på ett 
framgångsrikt år där vi har befäst vår position som 
konståkningsklubb på hög svensk nivå både sportsligt 
och ekonomiskt. 

Alla grupper har utvecklats, vilket har synts på klarade 
tester. 

Ekonomiskt innebär det att vi nu stabilt kan avlöna två 
topptränare och ett antal välutbildade juniora tränare. 

Klubben har klarat detta trots motvinden som 
pandemin har inneburit.  

Nu har vi en månad kvar med mycket träning innan 
julvilan. Under mellandagarna kommer vi att träna 
sporadiskt med ett par istimmar om dagen med fri 
träning för Speed, UTV, A2, A1, C1 och V1. Direkt efter 
nyår kör vi igång för fullt igen med ett miniläger. 

Avslutning med KÅSK 

Under Luciahelgen kommer vi att ha ett litet utomhus-
evenemang med skridsko- och konståkningsskolan 
(KÅSK). Vi kommer att sälja märken, klubbsouvenierer 
och Luciafika. Alla är mycket välkomna! Glöm inte att 
anmäla till vårens skridskoskola som börjar redan vecka 
1, den 9 januari » 

Ännu striktare begränsningar! 

 

Myndigheterna har inför ännu striktare regler för att 
bromsa spridningen av COVID-19. Från och med förra 
veckan (v47) innebär detta att vi inte får ha fler än 8 
personer som publik inne i ishallen under träningarna.  

Det är egentligen inga större ändringar för 
tävlingsgrupperna. För KÅSK innebär det att det är 
färre åkare som får byta om i båset. Rådet är därför att 
ta på sig skridskor hemma eller i bilen. För de som inte 
har skridskoskydd har vaktmästarna satt upp bås 
utanför B-hallen med gummimattor ända in i ishallen. 

Julklappar från VKK 

 

Kolla in VKK:s julklappskampanj: 
• Alla erbjudanden på julklappar från VKK » 
• Trettonhelgsläger för KÅSK. 
• Skridskoskolan i julklapp! 
• Klubbkläder och klubbsouvenirer. 

Kom också ihåg våra rabatter på Teijas, Sthlm 
Skateshop och 2you. Rabattkoderna för webbutikerna: 

• Teijas: 20VKK. 
• Sthlm Skateshop: VALLENTUNA. 
• 15% på 2you.se med kod VKK15 

 

Glad första advent! 
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