Nyhetsbrev oktober 2017
Vecka 38 genomförde vi vår A-tävling Kal å Ada. Tävlingen var inte bara ett lyckat arrangemang för klubben, utan
det gick dessutom väldigt bra för våra egna åkare. Samma vecka drog även vår skridskoskola igång.
Tävlingar
Den 14-15 oktober börjar även B- och C-åkarna tävla och därmed är tävlingssäsongen i full gång. Ni som inte har
skickat in tävlingsanmälan, gör det gärna snarast till tavlingsanmalan@gkk.se
Dans
Denna säsong blir dansen schemalagd på torsdagar med början vecka 45 för Elit/A- och B-grupperna och från
och med vecka 49 för C-grupperna. Danslärare blir Anna Wennersten som höll i dansen under vecka 2 på
försäsongen. Det kommer ett separat utskick om detta.
Test
Denna höst har vi planerat två test: 26/10 och 30/11. Alla som är aktuella för ett test, får ett testerbjudande per
mail och måste då tacka ja eller nej. Vi vill kunna erbjuda andra klubbar att testa om vi har platser kvar, så att hela
testtiden utnyttjas och vi får tillbaka en del av våra testkostnader. OBS! Om man har tackat ja och inte kommer på
testet, kommer vi att ta ut en avgift. Tänk också på att ett test per termin ingår i säsongsavgiften.
Vecka 44
I år kommer vi följa vårt ordinarie träningsschema under vecka 44, samt ha extra träning de tre dagar vi har fått
extra is, dvs. onsdag, torsdag och fredag kl. 8-12 i Marconihallen. Schemat för extraträningen kommer vecka 42.
Julförsäljning
Även i år kommer vi ha vår traditionella Julförsäljning. Mer info kommer inom kort.
Tränare
När Joanna kommer att vara föräldrarledig, kommer vi inte att ha en huvudvikarie för henne, utan de tränare vi
har nu, kommer att utöka sina timmar. Alla tränare har blivit tillfrågade om sin tillgänglighet och vi håller på att
planera bemanningen efter det. Vi har många högutbildade tränare i vår klubb, vilket garanterar en bra kontinuitet
på vår träningsverksamhet enligt de olika gruppbeskrivningarna. Ni som inte har varit med så länge och vill veta
mer om våra tränare, kolla gärna påhttp://idrottonline.se/GoteborgsKK-Konstakning/Foreningen/tranare.
Informationen om tränarna uppdateras löpande.
Slipning
Nästa sliptillfälle är 26 oktober. Länken för tidsbokning skickas ut separat.
Arbetsgrupper
Arbetsgrupperna har nu kommit igång och planerar olika aktiviteter. Om du inte har anmält dig till en arbetsgrupp
än, skicka då snarast ett mejl till kansli@gkk.se
Nästa styrelsemöte
Nästa styrelsemöte är planerat i slutet av oktober och ni som har frågor eller förslag till styrelsen får gärna skicka
dessa till styrelsen@gkk.se senast den 20 oktober. Övriga frågor får ni gärna skicka till kansli@gkk.se
Med vänlig hälsning
Anne Verbeke
Ordförande GKK Singel

