ULRICEHAMNS KONSTÅKNINGS KLUBB
Ulricehamns konståkningsklubb 2011-2012
Händelser under året som klubben arrangerar:
-

Uppstarts läger augusti (gäller från Gul till Diamant)
Julshow (Hela klubben)
Slingatävling (gäller Grön-Gul-Röd-Kristall)
Julläger (gäller från Grön till Diamant)
Klubbmästerskap (gäller från Grön-Diamant)
Vårshow (Hela klubben)
Efter och försäsongsträning (gäller från Grön till Diamant)

Nytt för i år är att vi skall starta en team-show grupp och för Safir och Röd ingår det i deras träning.
Diamant, Rubin och Smaragd kan välja detta som tillval, anmäl till iseva28@telia.com.
Vi kommer även anordna en konståkningskola som startar v38 på söndagar kl. 10.10-11.20 och det
riktar sig till de åkare som vill träna fler pass i veckan och det gäller för Sk1, Sk2, Grön, Gul och
Röd. Vi kommer att dela in åkarna efter kunskap och de kommer att träna 4-5st åkare per tränare.
Vi kommer inrikta träningen på konståkningsmoment och mycket lek.
Är man intresserad skickas anmälan till iseva28@telia.com, skriv namn och grupp.
Tyvärr har vi inte fått tag på någon ny danslärare som kan inrikta sig på balett eller jazzdans och där
av kommer det inte vara någon dans tillsvidare. Vi hoppas på en snar lösning och kommer att gå ut
med info så fort det löst sig.
Utvecklingssamtal för Ädelstensgrupperna kommer ske under v36-37, tider kommer finnas på
schema.
Vi kommer även ha ett möte för de åkare som skall tävla i år. (Gäller Diamant, Rubin, Safir och
Smaragd) Där kommer vi att prata om vad man skall ha med sig, bra att tänka på och vi kommer
även titta ut vilka tävlingar som vi vill åka till och det är för att vi skall få en bättre gemenskap vid
tävlingar.
För åkare som vill tävla i slinga momentet (gäller Kristall, Röd, Gul och Grön) kommer vi ha ett
möte om vad som gäller och vad som är bra att tänka på m.m. Datum och tid återkommer vi med på
schema.
Viktig information kommer att mailas ut till medlemmar, så vänligen kolla då då så ni inte missar
något. Det kommer även finnas på tavlan och på vår hemsida, vänligen kolla varje vecka.
Veckoschema kommer att sättas upp på torsdagar i ishallen och på hemsidan kommer det finnas
tillgängligt på fredagar och det är schema för kommande vecka. Schema kan man även läsa i
kopplingen.
Nya medlemmar är Välkomna torsdagen 29 sep kl. 17.35–18.20. (Kom i god tid för inskrivning.)
Man kan även föranmäla till iseva28@telia.com

