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Eftersäsong till och med vecka 19 till 22 

Underbart är kort: Nu är det snart slut på våra eftersäsongsveckor i Vallentuna och vi får ambulera 

ut till Rimbo igen. Denna gång blir det dock bara en onsdag i Rimbo! 

Vi kör enligt följande: 

• Rimbo Ishall onsdag v19. 

• Ritorps Ishall i Solna: 

o Lördag och söndag v19. 

o Tisdagar, onsdagar, torsdagar, lördagar och söndagar v19-v21. 

o Tisdag, onsdag och torsdag v22. 

• Childhoodhallen, lördag och söndag v22. 

 

Tester vecka 21 

Vi kommer att köra tester tillsammans med VIK i Childhoodhallen på Lidingö söndag vecka 

21 (27 maj) kl 13-15. Det blir ett bra tillfälle för er som missade förra testomgången och ni 

som behöver testa upp inför hösten. 

 

 

Konståkningsskolan och Vuxengruppen under vecka 19 – 22 

De som har deltagit i Konståkningsskolans och Vuxengruppens eftersäsong är mycket 

välkomna att anmäla sig till träningarna under v19 till och med v22. 

Vi kommer att köra på söndagar: v19-v21 i Solna (Ritorps Ishall) och v22 på Lidingö 

(Childhoodhallen). 

Man kan anmäla sig på hemsidan under denna länk » 

 

Inför hösten 

Snart kommer vi att lägga upp ett intresseformulär inför hösten, som alla 

tävlingsåkare bör fylla i, om de vill fortsätta. Vi hoppas förstås att så många som 

möjligt fortsätter. 

Skridsko- och Konståkningsskolans anmälan kommer snart upp på hemsidan. Det är 

redan kö till hösten för de som inte fick plats i våras. De som har kört eftersäsong 

kommer att prioriteras först. De som har kört under huvudsäsongen (men inte 

eftersäsong) prioriteras på andra plats. Resterande platser går till nya åkare. Vi 

kommer att utöka med trettio platser så vi hoppas att alla får plats. 

https://www.facebook.com/vallentunakk
https://www.instagram.com/vkkinsta/
http://www.vallentunakk.se/
http://www.vallentunakk.se/anmalankonstakningsskolanv19-v222018/
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Godkända tester 

Grattis till alla som klarade testerna den 7 april. 

Tävlingstest: Alva L, Amanda W, Daisy T, Emelie W, Jenny D, Lovisa B, Melina A, Nellie H, 

Stella L, Tilda A och Tilda Z. 

Fri 1: Embla L F och Tilda A. 

Basic 1: Emilia H. 

Basic 2: Emilia L, Enya W och Leia S. 

Till de som missade, det går flera tåg! Det är tester redan den 27 maj! 

 

 

Elitlicens 

 

Vår Elitlicensansökan blev godkänd för ett par veckor sedan. Det är ett kvitto på att vi är 

på rätt väg när det gäller utbildningen på våra tränare, antal istimmar som vi kan erbjuda 

våra åkare, värdegrundsarbete inom klubben och ekonomisk stabilitet. 

Vi fortsätter med vårt arbete för att förbättra klubben och för att kunna ge fler åkare 

möjligheten att utveckla sin konståkning: Elitlicensen kräver att vi erbjuder alla unga 

åkare möjligheten att satsa på sin konståkning. Det betyder inte att klubben kommer att 

välja ut vissa åkare och satsa på dessa. Inte ens den skickligaste tränaren sitter med 

kristallkulan som förutsäger vem som kommer att utvecklas och vilja satsa på en 

elitkarriär i framtiden.  

Vill man inte satsa utan bara åka och ha kul så går detta alldeles utmärkt också. 

Vi är på rätt väg men vi har mycket jobb kvar. Och det kommer att bli kul om vi gör rätt! 

 

 

Vid tangentbordet, Ed Fontes, ordforande@vallentunakk.se           

https://www.facebook.com/vallentunakk
https://www.instagram.com/vkkinsta/
http://www.vallentunakk.se/
mailto:ordforande@vallentunakk.se

