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Fys under juli 
Vi kommer att ha gemensam fys för alla som önskar. 
Datumen är följande: 

▪ Söndagen den 7 juli och  
▪ Lördagen den 13 juli,  
▪ Båda gångerna kl 11:00 på Vallentuna IP. 

Alla är mycket välkomna, såväl tävlingsgrupper som 
skridsko- och konståkningsskolan! Cornelia kommer att 
hålla i träningen tillsammans med tränare från 
konståkningsskolan. 

Om detta blir populärt kommer vi att fortsätta juli ut. 

 

Lunch på Vallentunalägret 
Rookie Bar kommer att servera lunch, för de som beställer 
i förväg, under Vallentunalägret vecka 32! Menyn är 
följande: 

▪ Måndag: Korv Stroganoff med ris 
▪ Tisdag: Penne Bolognese 
▪ Onsdag: Köttbullar med potatis 
▪ Torsdag: Spaghetti Carbonara 
▪ Fredag: Hamburgarbuffé 

Blandsallad, bröd, måltidsdryck och vatten är 
inkluderade. Pris: 80 kr. Rookie Bar kommer även att 
servera lunch under lördag och söndag för de som önskar. 

Beställ lunch på följande länk: 

https://www.vallentunakk.se/lunchboxsommarlagerv32/ 

 

Grattis Philip! 
Philip tog testet basic 4 i början av maj. Det betyder att han är A-åkare även nästa säsong, då han 
redan har fri 4-testet godkänt sedan tidigare i vår. Bra kämpat!  

Elitlicensen 
I början av maj fick vi vår Elitlicens godkänd fram till och med säsongen 2020-2021. Bra jobbat alla! 
Detta innebär att vi har åtagit oss att hålla en hög nivå på utbildning såväl som träningskvalité för 
alla åkare! Vårt motto är ”Konståkning för alla”, från motionsåkare till elitåkare! 

https://www.facebook.com/vallentunakk/
https://www.instagram.com/vkkinsta/
https://www.vallentunakk.se/
https://www.vallentunakk.se/lunchboxsommarlagerv32/
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Nya tränare 
Philip, Tyra, Mona och Elin har nu genomgått 
grundkursen för tränare inom SKF. Grattis alla 
till tränardiplomet! Nu är det bara att gnugga på 
med skridskoskolan nästa säsong. 

Emma V och Eistla deltog i tränarkurs 1A och fick 
nu sitt andra diplom! 

Årsmötet den 17 juni 
och ny styrelse 
Vi välkomnar Cecilia, Jessica, Lena och Peter till 
VKK:s styrelse. Hela styrelsens sammansättning 
finns här: 

https://www.vallentunakk.se/Omoss/ 

Ulf Nilsson (sammankallande), Eva Lindqvist 
och Samuel Berhane valdes in som ledamöter i 
valberedningen. 

Ny logga 
I höst firar VKK 35 år som konståkningsklubb. Det var året 1984 som vi bröt oss ur VBK:s och blev en 
egen klubb. Vi kommer att fira detta med en helt ny logga, se nedan.  

Under juli kommer den nya loggan att målas på golvet i både A- och B-hallen så att den kommer på 
lagom till isen läggs. Vi kommer även att uppdatera hemsidan, Insta, Facebook, YouTube och Google 
med den nya loggan. De flesta åkare som har tränat eftersäsong har sett loggan, då vi har visat upp 
den på ”remiss”.  

Klubben tackar David och Tue Stiby som tog fram runt 50 olika versioner innan vi blev nöjda. David 
och Tue gjorde detta som ett hedersuppdrag och tog inte betalt av klubben! 

 
Vid tangentbordet, Ed Fontes, ordforande@vallentunakk.se 
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https://www.vallentunakk.se/
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