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Ishallens öppethållande 

Vi har fortfarande inget besked om ishallens öppethållande i vår. VKK och VBK har 

tillsammans lämnat in en skrivelse till Fritidsförvaltningen som påtalar hur märkligt det är att 

300 familjer från Vallentuna ska sitta och pendla tre dagar i veckan ut till Rimbo och Norrtälje 

under tio veckor när vi själva har två fina ishallar. Vi vill att ishallen ska hålla öppet t.o.m. 

vecka 22. 

Nu är det upp till politikerna i Fritidsnämnden att besluta om årets öppethållande. Vi kommer 

att få ett förhandsbesked efter Fritidsnämndens arbetsutskotts sammanträde den 9 mars, låt 

oss hoppas att de tar rätt beslut för oss 1000 Vallentunabor som berörs. 

Tävlingsrapport 

Årets första tävling och januarimånadens enda tävling var TKK Stjärnan där nästan hela V2 

var igång. Bra kämpat alla! 

 

 

  

https://www.facebook.com/vallentunakk
https://www.instagram.com/vkkinsta/
http://www.vallentunakk.se/
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Vestibular Simulator 

Vår träningsmaskin för att öva upp balansen vid 

rotationer och för att träna in positionen i luften i 

de olika hoppen kom under januari. Det var 

många som fick testa och även Vyachek höll på att 

ramla av maskinen. VKK är bland de första 

klubbarna i Sverige som har detta redskap och vi 

hoppas att det ska ge resultat så småningom. Det 

ryska konståkningslandlaget, ett av världens bästa 

landslag, är en flitig användare av maskinen.  

 

Circus on Ice 

Det är viktigt att alla är med under showträningen. Vi siktar på rekord och vi vill göra en 

bra show. Det är också viktigt att alla ställer upp enligt arbetsfördelningen som varje 

grupp gör. Många är borta under sportlovet men vi kommer att försöka trycka in 

extraträningar före och efter sportlovet så att alla kan vara med. 

Affischer och all information om showen finns här: 

http://www.vallentunakk.se/alltomcircusonice/ 

För första gången går det även att boka biljetter via webben på ”Upplev Vallentuna”: 

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

 

 

Skridsko- och Konståkningsskolan 

Vi fyllde skridsko- och konståkningsskolan i år med strax över 170 deltagare inklusive 

vuxengruppen. Vi har runt 10 åkare i kön för nästa termin redan. Tack alla VKK:are för att ni 

hjälpte till att marknadsföra skolorna och tack tränarna för att ni gör ett bra jobb! 

 

Vid tangentbordet, Ed Fontes, ordforande@vallentunakk.se           

https://www.facebook.com/vallentunakk
https://www.instagram.com/vkkinsta/
http://www.vallentunakk.se/
http://www.vallentunakk.se/alltomcircusonice/
https://www.upplevvallentuna.se/sv/263094/Circus-on-Ice/
mailto:ordforande@vallentunakk.se

