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Gott Nytt År! 

 

Året har varit bra för oss i VKK. Vi börjar få ordning på träningarna med en ny tränare av mycket 

hög klass, Alexandra. Vi har även välkomnat Veronika som hjälptränare för Vuxengruppen när 

Aida måste träna med Showgruppen. 

Vi har blivit flitigare och kommer att bli ännu flitigare på att tävla. Våra åkare har tagit många 

segrar och 2019 har vi även en åkare i Elitserien, Mona. Hon är vår första egna produkt sedan 

Cornelia som har kvalat in i Elitserien, grattis Mona och Vyachek! 

Vi är också en licensierad Elitklubb då vår ansökan godkändes i våras. Det betyder att vi kan ge 

möjlighet för våra åkare att nå så långt som de vill inom konståkningen i Sverige. Vi kommer 

att fortsätta satsa på de som vill åka bara för att det är kul så att de får en gedigen 

grundutbildning inom konståkningen: Det ska inte finnas några återvändsgränder. 

Låt oss hoppas att 2019 blir ett ännu bättre år med fler åkare, roligare träningar och flera segrar! 
 

Tävlingar 

I december tävlade vi i Botkyrka, Länna och Lerum. Mona 

blev fyra i Lerum men slogs bara av elitserieåkare som inte 

var med i SM. Hon slog även flera andra elitserieåkare och 

fick också plats som utmanare i Elitserien. 

Bra kämpat alla! 

 

Alla tävlingresultat finns här » 

 

 

https://www.facebook.com/vallentunakk
https://www.instagram.com/vkkinsta/
http://www.vallentunakk.se/
https://www.vallentunakk.se/tavlingtest/tavlingsresultat20182019/
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Eftersäsong i Vallentuna och Upplands Väsby 

Som alla säkert redan vet så stänger B-hallen måndagen 

vecka 19. Vi kommer således att kunna köra sex veckor 

eftersäsong i Vallentuna, från och med vecka 13 till och 

med vecka 18. Det är en framgång, då ishallen brukar 

stänga måndag vecka 15, men nästa år satsar vi på vecka 

22! 

Från och med vecka 19 till och med vecka 23 kommer vi 

att träna hos Väsby. Vi har bokat upp följande tider: 

• Tisdagar, torsdagar och fredagar, kl 16-20. 

• Lördagar och söndagar, kl 10-17. 

Det är 26 istimmar som vi kommer att delvis dela med Viggan. 

Hockeykortet 

Här följer några förtydliganden när det gäller försäljning av förmånskorten. Vi kan inte göra 

mer än vårt bästa: Klarar vi inte av att sälja korten är det bara att lämna tillbaka dem. Man ska 

absolut inte som familj köpa upp alla korten eller pracka på dem till någon som inte vill. 

Korten är inte lätta att sälja men heller inte omöjliga. Om man handlar på ICA i Vallentuna får 

man trots allt 600 kr för 500 kr och klubben får 400 kr av dessa. Som familj kan man tjäna en 

hundring, klubben får 400 kr och Vallentuna Hockey 100 kr. Det har tillkommit och kommer att 

tillkomma ett antal andra rabatter och förmåner. 

Vi vill också förtydliga att hockeyn har hjälpt oss genom att dela med sig av sina sponsorer för 

stora belopp, som har sänkt klubbens kostnader med tiotusentals kronor. 

Kämpa, men känn ingen press, vi har bra finanser och korten ger oss chansen till att få det lite 

bättre. 

Julshowen 

Tack alla för en superfin Julshow! Det var den bästa publiksiffran 

på länge, trots att vi började redan kl 08:00. Vi gav allt och 

publiken verkade trivas. Bilderna är uppe på hemsidan men fler 

kommer! 

 

 

Miniläger under vecka 1 

Vi välkomnar 2019 med ett miniläger! Schemat finns nu uppe på hemsidan. 

Gott Nytt År! 

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

