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Käka middag och kolla på ”Circus on Ice” 

 

På kvällsföreställningen, fredagen den 16 mars kl 18, kan man avnjuta en god middag 

samtidigt som man tittar på showen "Circus on Ice". Superkocken Sara Mansnerus, vinnare av 

"Halv åtta hos mig", står för menyn! 

Läs mer och boka middag på: http://www.vallentunakk.se/middag_circus_on_ice/ 

Boka biljetter på: https://www.upplevvallentuna.se/sv/263094/Circus-on-Ice/ 

Allt om showen för föräldrar: http://www.vallentunakk.se/alltomcircusonice/ 

 

Tävlingsrapport 

Det var många tävlingar under februari:  

- Sofia och Elin tog pallplatser på Sveaskäret. 

- Philip vann och Liv kom trea på SKK-Pokalen. Philip vann också Vigganskäret. 

- Emma och Elin tog båda pallplatser på Bangerhead Djurholmstrofén. 

- Mona tog en pallplats och slog PB på Vinterhoppet! 

- Många fler kämpade och gjorde bra ifrån sig på tävlingar! 

- Läs mer på: 

http://www.vallentunakk.se/tavlingtest/tavlingsresultat20172018/ 
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Träningar efter vecka 11 

Ett preliminärt besked om ishallens öppethållande kommer att ges den 9 mars av 

Fritidsnämnden i Vallentuna. Det betyder att vi tills dess inte vet hur vi ska göra med 

eftersäsongen, dvs efter vecka 12. 

När det gäller skridsko- och konståkningsskolan: vi kör minst till vecka 12. Om B-hallen håller 

öppet är det möjligt att vi förlänger en eller ett par veckor efter vecka 12. Dessutom kommer 

vi att erbjuda skridsko- och konståkningsskolan träningstider efter vecka 14, om vi får is i 

Vallentuna. Avgiften blir något högre än under huvudsäsongen, då ishyran är högre under 

eftersäsongen. 

För tävlingsgrupperna och Vuxen så får vi hålla tummarna att Vallentuna Ishall håller öppet till 

vecka 22. Annars blir vi som vanligt en ambulerande konståkningsklubb under våren! 

 

 

Slipning 

Vi får mycket frågor om slipning. Andreas (VKKs slipare) har fullt upp och kommer inte 

att hinna med alla som behöver slipa när det är så många deltagare i skridskoskolan. Vi 

har testat en ny skridskoslipare i Vallentuna med utmärkt resultat: 

http://www.hempelmarksskridskoslip.se/ 

Det går att boka tid på deras hemsida. 

 

 

Beställ klubbvantar med ditt namn på 

SweetMini tvättade våra tränarjackor och fixade tryck med vår stolta 

klubblogga på jackornas rygg! De har även designat klubbvantar som 

man kan få sitt namn tryckt på. Beställ på: 

https://www.sweetmini.se/sportklubbar/klubbvantar 

 

 

Vid tangentbordet, Ed Fontes, ordforande@vallentunakk.se           
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