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Fotografering 

Fotograferingen tycks ha gått enligt plan. Vädrets 
gudar var med oss och vi fick lite sol under väntandet! 

Vi meddelar så fort bilderna kommer. 

Vallentuna Nya 
uppmärksammade lägret! 

 
Vallentuna Nya hade ett helt uppslag om lägret i 
papperstidningen. Artikeln finns även på tidningens 
websida. Läs mer här » 

Träningen och schemat 

Som alltid så har vi träningstider från kl 15 under 
vardagarna för de yngre åkarna. Ibland kan det vara 
svårt att hinna till dessa träningar pga skolschemat. 
Även lite äldre åkare kan ha problem att hinna till kl 16. 

Om ni har problem med att närvara på träningar pga 
skolschemat, hör av er till Vyachek. Kontaktuppgifter till 
alla tränare finns här » 

Klubben kommer att se till att åkare kan träna på en 
senare tid för att ta igen förlorad istid. Notera att detta 
gäller endast pga skolschema! Det är då viktigt att man 
även deltar på helgerna. Om man får en extratid senare 
på vardagarna så är det inte så bra om man i övrigt har 
dålig närvaro på helgerna. 

Fråga tränaren 

Överhuvudtaget är det bra att höra av er till tränaren 
om ni har frågor om träningen. Hör då av er via mejl. 
Tränarna har väldigt ont om tid mellan träningar. De 
måste hinna gå på toalett och kanske även värma 
fötterna. De hinner inte prata mellan träningar. 

Låt barnen uppleva träningen på egen hand! 

 

Det är bra att då och då närvara på träningar. Men tänk 
på att ge era barn chansen att fokusera på träningen, 
inte på föräldrar som sitter på läktaren. Låt barnen 
bygga sitt självförtroende och sin självständighet 
genom att så långt som möjligt uppleva sin träning på 
egen hand. Läs om klubbens föräldrapolicy här » 

https://www.facebook.com/vallentunakk/
https://twitter.com/vallentunakk
https://www.youtube.com/channel/UCxqj3DvfVU3LBLTx-U1RR7w
https://www.instagram.com/vkkinsta/
https://vallentunanya.se/en-lagervecka-med-is-och-dans-for-83-akare/
https://www.vallentunakk.se/sida/?ID=263079
https://www.vallentunakk.se/sida/?ID=263079
https://www.vallentunakk.se/sida/?ID=263144
https://vallentunanya.se/en-lagervecka-med-is-och-dans-for-83-akare/
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KÅSK börjar den 15:e september 

 

Det är redan nästan 90 anmälda till skridsko- & 
konståkningsskolan! Men sprid ordet. Vi kör igång den 
15:e september. Information finns på hemsidan » 

Rapport från idrottens dag! 

 
Det blev en kall och regnig idrottens dag på IP den 28 
augusti. Men trots detta kom det förbi några 
intresserade barn och föräldrar. Anledningen till den 
magra uppslutningen var att dagen var distribuerad 
över hela kommunen, pga pandemin, mot att förut vara 
samlad till IP.  

Avgift denna månad 

Månadens avgift inkluderar en licens- och 
försäkringsavgift som vi betalar för tävlingsåkare till 
Svenska Konståkningsförbundet. Dessutom tillkommer 
en lite höjning på 3% som vi uppmärksammade i förra 
månadens nyhetsbrev. 

Många av er fick ingen avgift i augusti, då det av 
misstag skickades ut en avgift för juni. De som betalde 
då behövde inte betala i augusti. 

 

 

 

 

Grattis till klarade tester! 

 

Grattis till alla som klarade testerna i under 
Vallentunalägret! Till er som missade: det kommer fler 
chanser! Alla testresultat finns på hemsidan » 

Tack till våra sponsorer! 

 

Vi vill tacka våra sponsorer för er hjälp att utföra vårt 
uppdrag ”Konståkning för alla”!  

Kämpa VKK! 

Vid tangentbordet, Ed Fontes 
ordforande@vallentunakk.se 
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