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Tack för Movie Marathon on Ice! 

Showen blev väldigt lyckad och vi fick mycket beröm: 

Showträningen gav resultat! Vi hade en nästan 100%-ig 

närvaro på träningarna så bra jobbat alla åkare. Ett stort 

tack till alla föräldrar som ställde upp och jobbade med 

showen. 

Förutom att vi marknadsförde klubben och konst-

åkningen i Vallentuna så gav showen ett bra ekonomiskt 

överskott som går direkt till verksamheten! 

I år hade vi en filmare på plats (David T) som dessutom 

klippte ihop nummer från alla tre föreställningar. 

Filmerna ligger på klubbens Youtubekanal som man når 

genom följande länk: 

Till VKK TV » 
 
 
 
 
 
 

 

Tävlingar 

Det var mycket tävlingar även under mars månad. Philip 

kom 9:a i en Elitserietävling. Frida vann, Liv kom 3:a och 

Emma kom 4:a i hård konkurrens i Älta. Embla, Leija och 

Tilda glänste i Haninge. Mona var sjuk och kom 12:a 

medan Philip kom 3:a i Tibro! 

Bra kämpat alla! 

Alla tävlingresultat finns här » 

 

Frida höst upp på pallen! 

 

 

Eftersäsong 1 och 2 

• Eftersäsong 1 är från och med vecka 13 till och med vecka 18.  

• Eftersäsong 2 är från och med vecka 19 till och med vecka 25 och vi kommer att träna 

i Upplands Väsby, Vilundahallen. En separat kallelse kommer snart. 

 

https://www.facebook.com/vallentunakk
https://www.instagram.com/vkkinsta/
http://www.vallentunakk.se/
https://www.youtube.com/channel/UCxqj3DvfVU3LBLTx-U1RR7w
https://www.vallentunakk.se/tavlingtest/tavlingsresultat20182019/
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Isförhandlingar 

Tyvärr så fick vi en timme mindre än vad vi hade räknat med under lördag/söndag 

förmiddag under eftersäsongen i Vallentuna.  

Detta är inte hockeyklubbarnas fel, vi har broderligt och systerligt delat på de timmar 

som finns i B-hallen.  

Kommunen klämde in två timmar allmänhetens åkning, vilket i och för sig inte är fel heller 

men det var inget som vi hade räknat med. Vi har aldrig haft allmänhetens åkning under 

eftersäsong. Detta är orsaken till att vi fick lägga konståkningsskolans träning på lördagar 

kl 17:15-19:15. 

 

 

Information till föräldrar 

Det finns en hel del matnyttig information på klubben hemsida för de som är nya i klubben. 

Även gamla medlemmar bör då och då läsa klubbens policy för att hålla sig uppdaterade.  

Länk till aktuellt schema finns på hemsidan, alltid på förstasidan. 

Information till föräldrar och åkare finns under följande länkar: 

Föräldrar i Vallentuna KK » 

Åkare i Vallentuna KK » 

Klubbens stadgar och policy » 

 

Sommarläger vecka 32 i Vallentuna 

Årets lägervecka 32 blir i A-hallen! Inbjudan och mer information kommer under vecka 15. 

Håll den veckan öppen för en kanonstart på höstsäsongen! Även åkare i konståknings-

skolan är välkomna till lägret. 

 

 

Vid tangentbordet, Ed Fontes, ordforande@vallentunakk.se 

https://www.facebook.com/vallentunakk
https://www.instagram.com/vkkinsta/
http://www.vallentunakk.se/
https://www.vallentunakk.se/globalassets/vallentuna-kk---konstakning/dokument/foraldrar-i-vallentuna-kk.pdf
https://www.vallentunakk.se/globalassets/vallentuna-kk---konstakning/dokument/akare-i-vallentuna-kk.pdf
https://www.vallentunakk.se/Omoss/vardegrundstadgarochpolicy/
mailto:ordforande@vallentunakk.se

