Nyhetsbrev augusti 2017
Hej alla åkare och föräldrar! Huvudsäsongen har nu kommit igång även om inte alla ishallar har öppnat än.
Schema
Vi har särskilt schema denna vecka, samt vecka 35 och 36. Vi har även några schemaändringar lördag vecka 37.
Vi skickar ut de olika schema så fort allting klart. Schemat vecka 35 är samma som schemat denna vecka. Vi är
medvetna om att tiderna inte alltid är optimala och så lätta att kombinera med skolan just nu, men vi får göra det
bästa av situationen. Det är inte bara konståkningen och hockeyn som får samsas om ishallarna, även hästarna
vill vara där ibland. Vi får trösta oss med att Sverige fick en bronsmedalj igår.
Vi håller även på att se över vårt ordinarie schema, nu när alla anmälningar har kommit in och vi återkommer med
eventuella justeringar.
Föräldrarmöten
Vi kommer att ha föräldrarmöten torsdag 31 augusti, dvs. nästa vecka.
Kl. 16-17 är Fgrund, F1, MCG och UCG välkomna på kansliet.
Kl. 18- senast 19.30 är alla andra grupper välkomna i konferensrummet i Slottsskogsrinkens motionscentral.
Fgrund, F1, MCG och UCG är givetvis välkomna även där. Vi har tagit till lite extra tid så att det finns möjlighet att
ställa frågor och att anmäla sig till en arbetsgrupp.
Kl. 19.30 (eller tidigare) – 20.00 Finns det tid för frågor och kort planering av vår A-tävling Kal å Ada.
För att kunna planera, vill vi gärna att ni anmäler till kansli@gkk.se om ni kommer och hur många som kommer.
Ni är givetvis välkomna även om ni inte har föranmält er. Om ni inte kan komma, mejla då gärna
till kansli@gkk.se vilken arbetsgrupp ni vill vara med i.
Vår A-tävling Kal å Ada
Den 23-24 september är det dags för vår A-tävling Kal å Ada. I år har vi glädjande nog fått Frölundaborg som
ishall och det ger oss helt andra möjligheter. Dessutom behöver vi inte transportera allt vi behöver till en annan
ishall. Ishallen är bokat fredag den 22 september mellan kl. 20-22, så att vi kan förbereda så mycket som möjligt i
förväg. Länken för att anmäla sig till de olika arbetspassen kommer i slutet av veckan. Idéer och förslag är redan
nu välkomna till tavling@gkk.se
Slipning
Under hösten har vi bokat följande sliptillfällen:
v37 onsdag 13/9
v43 torsdag 25/10 (obs! EJ ONSDAG)
v49 onsdag 6/12
Länken för att boka en tid, skickas ut separat inför varje tillfälle.
Skridskoskolan
Vår skridskoskola börjar vecka 38. Gör gärna reklam för den till vänner och bekanta. Dagar och tider ser ni
på www.gkk.se
Glad nyhet
Och så till sist en mycket glad nyhet. Joanna väntar barn och om allting går som det ska, kommer bebisen i
början av februari.
Vi önskar alla en givande huvudsäsong!
GKK Singel

