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Försäsong till och med vecka 40 

Som ni alla har märkt så är försäsongen i B-hallen i år. Renoveringen av taket i A-hallen blir 

klar vecka 39 och hallen öppnar vecka 40. Vecka 40 räknas dock fortfarande som en 

försäsongsvecka. Vi kommer att köra igång skridskoskolan vecka 40. 

Tiderna under försäsongen fram till och med vecka 39 är betydligt färre än under 

huvudsäsongen. Det har också varit problematiskt med schemaändringar varje vecka. Detta 

är inget som vi kan göra så mycket åt. Lottningen för hemma- och bortamatcher för 

hockeyklubbarna gör att vi inte kan ha helt fasta tider med bara en hall. Det är ingen mening 

att fråga och påminna om schema: Vi kommer ut med det på hemsidan så fort vi vår 

isschemat från kommunen. 

Välkommen Alexandra! 

Inför säsongen har vi värvat en ny tränare, Alexandra. Hon har 

varit åkare på elitnivå i Ukraina och hon är även en mycket 

meriterad tränare. Hon har fört upp åkare till elitnivå i Europa.  

Alex har 20 års erfarenhet som konståkningstränare och hon 

har en kandidatexamen i idrott och hälsa med 

huvudinriktning tränarskap från University of Kiev. 

Grupper som har Alexandra som tränare kommer att ha 

mycket fokus på skridskoteknik. Vyacheks grupper har tränat 

mycket skridskoåkning och Alex kommer finslipa sina åkare för att se att alla grupper 

håller en hög nivå på skridskotekniken. Detta kommer att ge mer harmoniska program 

och högre poäng vid tävlingar. 

Idrotten i Vallentuna: Vad tycker de politiska partierna? 

Under en period av tre veckor har Lars Barkström (Vallentuna Hockey) och Ed Fontes 

(Vallentuna Konståkning), på uppdrag av nio föreningar på Vallentuna IP, genomfört 

intervjuer med de lokala politikerna om idrottens betydelse för Vallentuna.  

Den viktigaste slutsatsen av intervjuerna är att det råder en stor enighet bland alla partier om 

att investeringar på idrott och hälsa är mycket viktiga för Vallentuna och dess invånare. Och 

viktigaste för oss: Alla partier tycker att ishallen skall vara öppen så länge som möjligt på 

våren förutsatt att vi kan sätta åkare på isen!  

Läs mer om intervjuerna på följande länk: 

http://www.vallentunakk.se/val_2018 

 

https://www.facebook.com/vallentunakk
https://www.instagram.com/vkkinsta/
http://www.vallentunakk.se/
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Grattis till alla som klarade testerna under lägren i sommar: 

Tävlingstest: Leia E. 

Fri 2: Charlie J och Ronja S. 

Fri 3 och Basic 3: Sofia P. 

Till de som missade, det går flera tåg! 

Skridskoskolan 

 

Skridskoskolan startar onsdagen vecka 40. Vi har nu 120 anmälda och vi har plats för 200 

åkare, nytt rekord! Det är viktigt för återväxten och för klubbens finanser att vi fyller på 

med nya åkare. 

Hjälp klubben med marknadsföring av skridskoskolan: 

- Dela inbjudan på Facebook. 

- Tryck ut och sätt upp affischer på anslagstavlor. 

- Bjud in grannar, vänner, bekanta, kollegor, skolkompisar och alla andra i Vallentuna! 

Affischer och bilder finns på följande länk » 

 

Idrottens dag 

Tack alla som hjälpte till och marknadsförde klubben 

på idrottens dag. Nästan hela V2 blev intervjuade på 

scenen och berättade hur kul det kan vara med 

konståkning! 

Vid tangentbordet, Ed Fontes, 

ordforande@vallentunakk.se 
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