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Vårshowen: Movie Marathon on Ice
Det är sex veckor kvar till showen. Det är viktigt att
alla ger järnet när det gäller att locka publik till
showen. Vi drar in mycket pengar på showen och
allt går förstås in i verksamheten. Det är också
superviktigt att vi syns i Vallentuna för att rekrytera
nya åkare till VKK:s Skridsko- & Konståknigsskola.
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
Under januari tävlade vi i Umeå, Lidingö
och Salem. Frida, Eistla och Idun tog
alla förstaplatser i sina respektive
klasser och Emma tog en bronsplats.
Ronja slog PB medan Isabelle, Sofia,
Leija och Tilda gjorde fina insatser på
sina respektive tävlingar.
Bra kämpat alla!
Alla tävlingresultat finns här »
Emma och Idun

YouTubekanal
Kolla in klubbens ny Youtubekanal! Länken finns här »
Vi kommer att lägga alla trailers till showen där.
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Dans
Som ni redan har märkt så har vi nu dans i träningsschemat.
Danstränare är Masha, Alexandras dotter. Masha är utbildad
dansare och även konståkningskoreograf.
Välkommen till VKK Masha!

Miniläger under sportlovet
Vi har extra is som vanligt under sportlovet. Vi kommer att köra ett miniläger för alla
tävlingsgrupper och Speed.

Lyckad kväll på Idrottsgalan
Ett antal VKK:are fick en helkväll på årets Idrottsgala. Vi
kommer att försöka ordna aktiviteter utanför isen för
våra åkare och föräldrar. Idrottsgalan gick lite sent så det
var inte lämpligt för yngre åkare. Förra hösten hade vi
bowling.
Om någon har ett bra förslag för idrottsrelaterade
aktiviteter där vi kan ha roligt även utanför isen, hör av
er med ert förslag!

Föräldramöte
Vi kommer att hålla informationsmöten för föräldrar under februari. Vi kommer att informera
om 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!
Vid tangentbordet, Ed Fontes, ordforande@vallentunakk.se

