
+3 Skating Camp - For Skaters & Coaches 
Norrköping V. 31 (29/7 – 4/8) 2018 

 

Välkomna till årets upplaga av +3 Skating Camp, ett tränarstyrt läger 

initierat av Kim Zandvoort och organiserat av Norrköpings 

Konståkningsklubb.  

 

Förutom bl.a. steg 4-utbildade elittränare med internationell erfarenhet så 

erbjuds följande: 

- Steg- och stiltränare samt danspedagog som arbetar tillsammans med 

åkarna både off-ice och på is i danstilen Contemporary Lyrical med 

temapassion. En röd tråd genom off-ice och on-ice för åkarnas 

uttrycksförmåga samt öka upper body movements 

- Videoanalytiker under de flesta isträningar som jobbar med specifika 

uppdrag från åkarnas ansvarige tränare 

- Koreografer 

- Yoga coach 

 

Det kommer dessutom finnas möjlighet att boka enskilda 20 minuters pass 

hos en tekniktränare för t.ex. patchträning och extra koreografi. Vår 

ambition är även att ge åkarna möjlighet att visa upp sina program för en TS 

eller TC för att få råd och tips till förbättringar. 

 

Vi satsar på +3! Let´s do it!!! 
 

Besök gärna vår FB sida för att bli inspirerad! 

 

https://www.facebook.com/pages/Skating-Camp/328592204013488 

https://www.facebook.com/pages/Skating-Camp/328592204013488
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Tränare på +3 Skating Camp: 
 
Kim Zandvoort  

Huvudtränare Norrköpings KK 

Koreograf 

Föreläsare mental träning, målsättningsfilosofi 

Idrottshögskolan, Balettakademin 

Steg 4 

Representerat Sverige i bl. a. EM, VM, och OS 

-Brinner för utveckling, kreativitet, samarbete och ny-tänk 

 
Susanne Olsson 

Huvudtränare Mörrums KK 

Landslagstränare 

Erkänt duktig tekniktränare 

Steg 4 

Mångårig international erfarenhet 

-Brinner för teknik och utveckling 

 
Christina Hansson Halmi 

Huvudtränare i Enebybergs IF 

Steg 4 

Tidigare verksam som domare och teknisk kontrollant på högsta nationella 

nivå 

Ledarskapsutbildning. Ingick tidigare i Svenska landslagsledarteamet. 

-Brinner för nytänkande, utveckling och att hitta sätt för varje åkare att 

utvecklas på bästa sätt 
 
 
Anneli Lindberg 

Tränare och samordnare Norrköpings KK 

Steg 3 

Domarutbildning 

-Brinner för utveckling, organisation och samarbete 

 

Specialist 
 
Arnaud Mucci  
Steg 4  

Dartfish video analyst 

3 years of sport studies, with special focus on figure skating  

My passion is challenge and exchange.  
 
http://www.perform-live.com/about-arnaud-muccini.html 

 
  
Specialister inom steg/stil/dans:  

 
Melanie Kajanne Källström  
Dansare, koreograf 

http://www.perform-live.com/about-arnaud-muccini.html
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Träningsbakgrund: 8 års elitsatning i konståkning.  

Barcelona: 1-årig dansutbildning på IAB – Institute of the Arts  

Oslo: Quick style studio  

LA: EDGE Performing Arts Center, Debbie Reyolds Dance Studio, 

Millenuim Dance Complex, Movement Lifestyle  

Dansstilar: Conemporary, jazz, balett, hip hop, commercial  

- Brinner för performance, kreativitet och mångsidighet.  

 
Yoga coach 

Information kommer inom kort.  

 
 
Arenan  
Isladan stallet Norrköping  

 

  
 
Inkvartering 
I anslutning till ishallen finns ett elevhem där de flesta åkare kommer att bo. 

Rummen består av 4–6 bäddsrum med toalett och dusch. Alternativt boende 

i skolsal.  

 
Måltider 
Samtliga måltider kommer att serveras i direkt anslutning till ishallen.  

 

Off-ice 
Sker i det intilliggande idrottshuset, utomhus eller i Stadium arena beroende 

på aktivitet och väder. 
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Anmälan 
Anmälningsavgiften på 500 kr sätts in på Norrköpings 

Konståkningsklubbs bankgiro 874-0094, senast den 16 april. Ange 

namn och klubb. Anmälningsdatumet räknas från bokföringsdag på 

bankgirot. Anmälningsavgiften ingår inte i lägeravgiften samt återbetalas ej. 

Anmälan är bindande.  

Bekräftelse att man kommit med meddelas efter anmälningstidens utgång. 

 

Åkarna placeras i grupper enligt önskemål och i samråd med tränare och 

arrangörsklubb. Skulle någon åkare flyttas till annan grupp så sker det i 

samråd med åkaren eller vårdnadshavaren. 

 

Anmälan görs på särskild blankett. 

 

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={34322885-05D1-4830-A414-

DAC577AC0663} 

 

 

Lägeravgift 
Tre ispass/dag 3000 kr/vecka 

Lägeravgiften inkluderar isträning, dans, fys, yoga, lokaler, boende samt 

mat (frukost, lunch, middag, kvällsmål). För åkare som inte bor på lägret 

dras 700 kr från lägeravgiften. Lunch ingår för alla.  

 

Tränaravgift tillkommer och kan variera beroende på tränare. 

 

Lägeravgiften betalas senast 30 maj till bankgiro 874-0094 Norrköpings 

Konståkningsklubb. 

Tränaravgiften faktureras från varje tränare direkt till åkarna. 

 

Om anmälningsavgift samt lägeravgift inte betalas i tid kan åkaren riskera 

att gå miste om sin plats på lägret. 

 

Lägeravgiften återbetalas endast vid sjukdom. Läkarintyg erfordras. 

Samma gäller för tränaravgift. 

 

 

Ansvar och återbetalning 
Det är Norrköpings Konståkningsklubb, NKK, som arrangerar lägret.  

NKK tar inget ansvar för skada eller förlust av egendom som drabbar 

deltagarna under lägret. Ansvaret att ha ett fullgott försäkringsskydd 

ansvarar varje deltagare själv för. 

 

Anmälningsavgiften på 500 kr är en administrativ avgift och ingår inte i 

lägeravgiften. Den återbetalas endast om åkaren inte kan erbjudas plats på 

lägret. Anmälan är bindande men vi betalar tillbaka lägeravgiften om du 

före lägerstart exempelvis blir allvarligt sjuk och kan visa läkarintyg. 

Lägeravgiften återbetalas även om vi av någon anledning måste ställa in 

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b34322885-05D1-4830-A414-DAC577AC0663%7d
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b34322885-05D1-4830-A414-DAC577AC0663%7d
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lägret, exempelvis vid för få deltagare eller om något annat oförutsett 

inträffar. Om lägret måste avbrytas på grund av t.ex. långvarigt 

strömavbrott, kylmaskinshaveri betalas lägeravgiften tillbaka, med avdrag 

för den tid deltagarna kunnat utnyttja lägret. Om du pga. sjukdom eller 

annan anledning själv avbryter lägervistelsen efter att den påbörjats 

återbetalas ingen lägeravgift. 

 

Övrigt 
För att få sova på lägret ska barnen ha fyllt 9 år. De yngre barnen hänvisas 

tillsammans med sina föräldrar till eget boende. Föräldrar till de yngre åkare 

som inte har möjlighet att bo med sitt barn, ber vi kontakta oss så löser vi 

det på bästa tänkbara vis. 

 
För er föräldrar som vill vara kvar under lägret eller som 
har barn under 9 år kan vi rekommendera: 
 
Pronova vandrarhem och hotell - http://www.pronovahostel.se/sv-SE 

 

Norrköpingscamping - http://www.norrkopingscamping.se/ 
 

 

 

 

Välkommen med er anmälan! 
 

 

http://www.pronovahostel.se/sv-SE
http://www.norrkopingscamping.se/

