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Eftersäsong till och med vecka 18 i Vallentuna 

2018 blir det första året som vi kan ha större delen av vår eftersäsong i Vallentuna. Ishallen, som 

vanligtvis stänger vecka 12 eller vecka 14, är i år öppen till och med vecka 18. Det officiella 

beslutet togs av Fritidsnämnden, under vecka 22, efter förslag från Fritidsförvaltningen. 

Genombrottet beror på flera viktiga faktorer: 

• Installationen av en ny kylmaskin förra året 

• Ny personal med idrottsbakgrund på Fritidsförvaltningen 

• Lobbyarbete från VBK Hockey och VKK. 

Installationen av en ny effektivare kylmaskin genomfördes förra sommaren och krävde en stor 

investering, som klubbades igenom av Fritidsnämnden. Den nya maskinen gör det möjligt att köra 

bara B-hallen, vilket var ett måste i år då taket i A-hallen måste bytas. 

Den nya personalen på Fritidsförvaltningen, som ansvarar för driften av Vallentuna IP, kommer från 

idrottsrörelsen. De förstår idrottens betydelse för inkludering, hälsa och meningsfull fritid för unga. 

Isföreningarna engagerar många unga och gamla i sin verksamhet, vilket Fritidsförvaltningen har 

haft i åtanke. 

VBK Hockey och VKK har jobbat hårt för att övertyga politikerna om att det lönar sig i längden för 

Vallentuna att ha ishallen öppet längre på våren. Tillsammans med de övriga sju föreningarna på IP 

har vi haft regelbundna möten med Fritidsförvaltningen där även kommunpolitiker har deltagit. På 

dessa möten har vi nio föreningar diskuterat våra mål och idéer för en framtida Vallentuna IP. 

Nästa år bör vi sikta på att hålla ishallen öppen minst till vecka 22! 

Läs mer på VKK:s nyhetssida » 

 

Tävlingsrapport 

Det var en bra avslutning på tävlingssäsongen under mars månad med segrar, pallplatser 

och personbästa:  

- Tyra (U13) vann sin första A-tävling och tog PB på Iskristallen. 

- Mona (U15) kom tvåa och satte PB, även hon på Iskristallen. 

- Elin vann på Älta Cup med sitt nya program. 

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

- Läs mer på: 

http://www.vallentunakk.se/tavlingtest/tavlingsresultat20172018/ 

 

Träningar vecka 19 till och med 22 

Vi har bokat is i Rimbo till eftersäsongen vecka 19 till och med vecka 22. Det finns också en 

möjlighet att vi får tider i Solna och vi föredrar förstås Solna jämfört med Rimbo. Vi återkommer 

med info så fort vi vet mer. 

 

https://www.facebook.com/vallentunakk
https://www.instagram.com/vkkinsta/
http://www.vallentunakk.se/
http://www.vallentunakk.se/Nyheter/eftersasongivallentuna/
http://www.vallentunakk.se/tavlingtest/tavlingsresultat20172018/
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Cirkus on Ice 

 

”Circus on Ice” blev en succé, trots att huvudläktaren var avstängd. Skolföreställningen 

var en besvikelse om vi ser på antalet åskådare, runt 250 betalande. Men fredagens 

kvällsföreställning lockade runt 400 betalande och lördagens strax över 400. Sammanlagt 

var vi nog nära gränsen på 550 personer på båda föreställningar, som är max för ishallen 

med huvudläktaren avstängs. Östra läktaren var knökfull! 

Nästa år får vi utse en ansvarig per skola som ser till att få med sig så många klasser som 

möjligt. Exempelvis så hade vi förra året nästan 300 åskådare från Bällstabergsskolan, i år 

hade vi noll! Detta var antagligen till största delen på grund av takdebaclet men vi borde 

också ha ”pushat” hårdare. 

Tack alla åkare och föräldrar för en gedigen arbetsinsats och en mycket väl genomför 

show. Showen uppmärksammades också i lokalpressen där vi alla fick mycket beröm! 

Läs mer på VKK:s nyhetssida » 

 

Skridsko- och konståkningsskolan 

Vi hade en fulltecknad skridsko- och konståkningsskola (över 160 anmälda) under våren och 

även koståkningsskolans eftersäsong är full (strax under 40 deltagare). Vi har redan ett antal 

åkare i kön inför nästa säsong. De som har åkt under våren och under eftersäsongen har 

förtur till hösten, som kommer att bli fulltecknad om vi gör ett bra jobb! 

Stockholms Skateshop ny samarbetspartner 

VKK:are får 10% rabatt både i den fysiska butiken och på 

nätbutiken hos Stockholms Skateshop. Rabattkoden är: 

VALLENTUNA  

Mer information hittar ni på shopens hemsida » 

 

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/Nyheter/circusoniceuppmarksammadesilokalpressen/
https://norrkopingsskateshop.com/produkter/stockholms-skateshop/179
mailto:ordforande@vallentunakk.se
https://www.sweetmini.se/sportklubbar/klubbvantar

