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Nya sponsorer 

Santa Maria är VKK:s nya huvudsponsor och 

sponsor för Vårshowen.  

Finansieringen från Santa Maria gör det möjligt 

att fortsätta vårt uppdrag ”Konståkning för alla” 

tillsammans med Fritidshjälpen! Pengarna från 

Santa Maria kommer att ge runt 10 unga åkare 

möjligheten att träna avgiftsfritt i Skridsko- & 

Konståkningsskolan. 

 

Tack till Hotel Vallentuna för att Alex och Mariia 

kan bo hos er till kanonpris. 

Vi kan intyga att hotellet har nya superfräscha 

lägenheter, bra wi-fi, modern tvättstuga, trevlig 

personal och så ligger hotellet ett stenkast från 

ishallen! 

 

 

Vi vill förstås också tacka våra ”gamla” sponsorer. Tack för att ni hjälper oss hålla nere priser 

för utrustning, hålla nere avgifterna och för att ni ger naturabidrag så att fler får träna 

konståkning. Och välkomna till vår Julshow. God Gul till alla från oss på VKK! 

 

   

   
  

https://www.facebook.com/vallentunakk
https://www.instagram.com/vkkinsta/
http://www.vallentunakk.se/
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Ny betalningstjänst 

Vi har nu Sportadmins betalningstjänst för våra avgifter. Det innebär att man kommer att 

kunna betala avgiften med kreditkort, faktura och med tre månaders delbetalning. 

Systemet är redan igång för Skridsko- & Konståkningsskolan.  

Detta kommer att underlätta hanteringen av betalningar för klubbens funktionärer. För 

oss som medlemmar blir det viktigt att betala avgifter i tid, då man annars riskerar 

förseningsavgift från betalningstjänsten. Klubben får nämligen pengarna från 

betalningstjänsten direkt och betalningstjänsten får sedan driva in avgifterna från oss 

medlemmar.  

 

Skridskoskolan 

Det är dags att kampanja för skridskoskolans 

vårtermin. Det är superviktigt för klubbens 

framtid att vi rekryterar underifrån! Med detta 

mejl följer en A4-affisch. Skriv ut och sätt upp 

affischen överallt där det är lagligt! Ingen i 

Vallentuna med omnejd ska missa att vi kör 

igång igen under januari 2019 (vecka 2). 

 

Träning under jul och nyår 

Vyachek och Alexandra är bortresta från den 22 december till den 1 januari. Vi kommer 

att lägga in mycket showträningar under den tiden. 

Den 2 januari till och med den 4 januari har vi vårt vanliga miniläger från kl 13:00 i A-

hallen. Det kommer att bli kanon så se till att vara där! 

 

Dansträning 

Efter nyår kommer vi att dra igång dansen igen. Alexandras dotter, Mariia, har varit 

professionell dansare och hon kommer att hålla i träningarna. V1, A1 och V2 kommer att 

erbjudas dans tre gånger i veckan. C1, A2 och Speed kommer att erbjudas dans två gånger i 

veckan.  

  

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

Hela V2 var ute och tävlade med segrar för Philip och Liv. Idun segrade i Solna där Embla 

och Liv gjorde stabila insatser. Mona kom 4:a, Tyra 5:a och Isabelle 12:a i Älta trots lite 

oflyt enligt tjejerna själva. Allt som allt en bra tävlingsmånad. Det är kallt och ensamt ute 

på isen så bra kämpat alla. 

 

Alla tävlingresultat finns här » 

 

 

Uppvisning på Kungsträdgårdens is 

VKK gjorde en hjältemodig insats 

i Kungsträdgården i ett 

arrangemang organiserat av SKF 

som en del av marknadsföringen 

inför VM i Stockholm 2019. Våra 

åkare körde lite skridskoskola 

med turister och barn innan de 

utförde två shownummer. Filippa 

och Emma kom direkt från 

tävling och hann inte till bilden! 

Tack alla för att ni ställde upp! 

 

 

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/tavlingtest/tavlingsresultat20182019/
mailto:ordforande@vallentunakk.se

