Nyhetsbrev juni 2018

Göteborgs konståkningsklubb singel
gkk.se

Hej!
Då är säsongens sista träningsvecka här. Flera åker säkert
på läger medan andra vilar upp sig inför hösten.
En sammanfattning av året som varit – ett lyckat år med
fina tävlingsresultat och placeringar i alla valörer. Till nästa
säsong har klubben 19 klara A-åkare varav 4 är med i
elitserien. B-grupperna växer och fler åkare från
skridskoskolan med klarade märken gör att vi också blir fler
åkare med målet att få tävla nästa säsong.

Glad Sommar!

Klubben har blivit beviljad Elitlicensen vilket innebär att vi är
certifierade att ha åkare med i elitserien. Denna licens ska
vi fortsätta arbeta med under kommande säsong då det
är ny ansökan varje år.

Återlämning av hyrskridskor
På onsdag kl. 20-20.30 kommer ni som hyrt skridskor under eftersäsong att kunna lämna tillbaka
dessa. Om tiden inte passar ber vi er maila till styrelsen@gkk.se för överenskommelse av ny tid.
Testkort
Om ni har för avsikt att genomföra test under sommarens läger behöver ni meddela detta till
tränarna. Maila också till kansli@gkk.se i god tid innan testet så vi hinner ta fram testkortet som
man måste ha med sig. Tänk på att det är semestertider, dessutoom är Frölundaborg stängt
kvällstid under juli och vi kommer då inte ha möjlighet att komma in till vårt kansli.
Årsmöte
Eftersom klubben ändrat verksamhetsår kommer årsmötet i år att inträffa senast 30 september. En
särskild inbjudan kommer skickas ut i god tid innan.
Upprop från Valberedningen
Inför Göteborgs Konståkningsklubb kommande Årsmöte i september 2018 ställer
Valberedningen frågan till Dig:
Kan Du tänka dig att arbeta med Göteborgs Konståkningsklubb och dess utveckling framåt?
Göteborgs Konståkningsklubb är under utveckling och tillväxt. Det är ett spännande
verksamhetsår att se fram emot, det är flera aktiviteter som ska ledas och drivas. Göteborgs
Konståkningsklubb behöver några kandidater till Styrelsen är du en av dem så är du välkommen
att höra av dig via mail till Valberedningen: thomas.nyvall@calvia.se
/Mvh
Thomas Nyvall, Jenny Ringdahl Vedin, Susanne Ullberg
GKK Valberedningen

Medlemskap
Styrelsen uppmanar att även ni föräldrar blir medlemmar (200 kr/år) i klubben och på så sätt
både stödjer ekonomiskt och också få rösträtt på årsmötet.
På följande länk kan man gå in och registrera sitt medlemskap:
https://register.sportadmin.se/form/form.asp?ID={9E5573EC-2395-457D-ADAA-F29492A7207D}

Försäsongen v32-33
Påminner om att anmälningstiden till försäsongen är öppen t o m 15 juni. Anmälningar som
kommer in efter det kan inte garanteras plats. All information finns på hemsidan:
http://idrottonline.se/GoteborgsKK-Konstakning/singelakning/traningsperioder/forsasong
Huvudsäsongen 2018/2019
Inom kort kommer förbundet att bjuda in klubbarna till isfördelningsmöte till nästa säsong. Så fort vi
fått veta våra tider börjar arbetet med schemaläggning osv. En inbjudan och information om
huvudsäsongen kommer skickas ut under sommaren, förhoppningsvis innan juni månad är slut.
Tävlingar 2018/2019
Klubben har nu fått våra tävlingar nästa säsong. Vår A-tävling Kal å Ada kommer äga rum
helgen 29-30 september och vår stjärntävling Flygskäret blir 27-28 april nästa år. Vi kommer
också att bli medarrangörer till GKF’s klubbtävling Göteborgs spelet som arrangeras den 16-17
mars. Detta innebär att vi ska bemanna tre tävlingar nästa säsong och vi hoppas att så många
som möjligt kan bidra med tid, bakverk och allt som krävs för att kunna göra ett så bra
arrangemang som möjligt! Så skriv upp dessa datum redan nu J
En mer detaljerad arrangemangskalender skickas ut i början av säsongen i höst.

Ha en riktigt härlig sommar!
Vänliga hälsningar, Styrelsen

