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Vårshowen: Movie Marathon on Ice
Det är nu 11 dagar kvar till showen.
Se till att släkt, vänner, grannar, bekanta, arbetskamrater, klasskompisar och alla andra i
Vallentuna kommer till showen!
All information om showen, även affischer och
bilder som man kan dela på sociala medier finns
här:
•
•

Allt om showen för föräldrar »
Länk till biljettbokning »

Rookie Bar bjuder på tex-mex buffé med
fönsterplats för bästa vyn över isen. Priset blir 195
kr per person inklusive inträde. De som bokar 4-5
platser får ett eget bord.
•

Läs mer och boka middag här »

Tävlingar
Det var många tävlingar under februari. Philip gjorde
sin första A-tävling och sin första Elitserietävling.
Mona slog 10 åkare i sin Elitseriedebut. Ronja tog en
silverpeng på Isidor där Charlie vann pojkklassen, där
Liv gjorde en lyckad debut som B-åkare och där
Emma lyckades precis missa prispallen. Leija och Tilda
har glänst på isen och visat VKK-klass på åkningen.
Mona, Tyra, Philip och Isabelle kämpade alla fyra på
DM och gjorde fina insatser. Tyra kom 2:a och Mona
3:a i Västra Frölundas A-tävling där VKK var nära att
ta storslam. Isabelle kom 5:a i sin klass!
Mycket bra kämpat alla!
Alla tävlingresultat finns här »
Philip N.
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Masha skadad
Masha har skadat foten och kommer att vara borta från dansen under vecka 10. Med lite tur
kommer hon tillbaka under vecka 11. Vi återkommer med information när vi vet mer.

Eftersäsong
Vi kommer att köra eftersäsong enligt följande:
-

Vecka 13 tom vecka 18 i Vallentuna, B-hallen.
Vecka 19 tom vecka 23 i Upplands Väsby.
Vecka 24-25 kommer vi att ordna läger tillsammans med Viggbyholm.

Inbjudan och mer info kommer att skickas ut till alla grupper efter showen.

Sommarläger
Vi kommer att köra fram tom vecka 25 i egen regi. Det betyder att det inte finns lika stort
utrymme till sommarläger som det har varit förgående år. Följande läger rekommenderas:
-

Lerums sommarläger under vecka 26 »
Katrineholms sommarläger men endast med Tanja M som tränare och endast om man har
tränat för henne förut, vecka 26 eller 27 »
Viggbyholms sommarläger i Rimbo vecka 31.
Vårt eget sommarläger i Vallentuna vecka 32.

Föräldramöte
Vi hann tyvärr inte ordna föräldramöte under februari. Vi får ta detta under mars, efter showen.
Vi kommer att informera om eftersäsongen, klubbens framtidsplaner, mål och policys. Mer info
kommer via mejl.

Facebook, Insta och YouTube
Glöm inte att följa och sprida klubbens kanaler på sociala medier! Vi behöver synas och höras
för att rekrytera medlemmar! Nu måste vi dessutom marknadsförs vårshowen hårt!
Vid tangentbordet, Ed Fontes, ordforande@vallentunakk.se

