Norrköpings konståkningsklubb
Månadsbrev december 2017
Allmän information
-

2-3 december
Klubbtävling Värnamo (anmälan stängd) Medföljande tränare Anneli Lindberg

-

16 december
Suprise on Ice – NKKs julshow. Showen startar 13.00 och alla klubbens åkare
kommer att delta. Affischer och flyers kommer under v 46 och NKK behöver er hjälp
med affischering. Sätt upp på alla tillåtna ställen såsom skolor/arbetsplatser och
allmänna anslagstavlor.

Tränarteamet informerar:
Klubbtävlingar och Stjärntävlingar för vårterminen finns nu uppdaterat på vår hemsida. För
rutiner kring anmälan till tävlingar se hemsidan.
A-tävlingar tilldelas från förbundet och NKK har till våren 4 stycken åkare anmälda till Aserien
Åkarsamtal har påbörjats och kallelse skickas direkt från tränarna. Då det är många åkare i
klubben ber vi er att försöka respektera de tider ni är kallade och vänligen avboka/omboka i
god tid.
Julshowsträningar är i full gång och kommer vara en del av den ordinarie träningen. Missar
man träningar kan det vara bra att själv uppdatera sig off ice innan nästa träning med hjälp av
en kompis.
Tränarteamet kommer finnas på plats för extraträningar mellan jul och nyår samt hoppas att
många av er planerar in NKKs nyårsläger som främst riktar sig till klubbens tävlingsåkare 4-6
januari.

Kommande aktiviteter
Extra träningspass under v52 för A och B
Minitävling och Nyårsläger v 1

Styrelsen informerar:
Vi har fått förfrågan om vi kommer ha någon försäljning av begagnade konståkningsskridskor- kläder mm .m
Det vi i så fall behöver hjälp med är någon som kan stå ansvarig och stå vid bord som vi
ställer fram, där alla kan lämna sina saker till försäljning.
Enklast är väl att man märker sina saker med namn, pris och telefonnummer för Swish.
Då kan försäljning ske utan krångel och man kan prova ordentligt innan man bestämmer sig.
Men innan vi går ut med att det finns möjlighet att lämna in saker för försäljning måste vi veta
om det finns någon som kan tänka sig att vara tillgänglig för denna uppgift.
Man behöver vara på plats ca 1 timme innan showen startar och ta emot sakerna och kunna
vara kvar en stund efter showens slut.
Har man lämnat in saker måste man också gå tillbaka efter avslutad försäljning och hämta ej
sålda saker.
Vi hoppas på hjälp med detta då vi vet att det finns efterfrågan på begagnat. Om du kan tänka
dig att hjälpa till med detta hör av dig till Sofia Svensk på: sofia.svensk@yahoo.se

Styrelsen vill också informera om att NKK kommer att sälja Newbody under januari/februari.
Vid frågor och funderingar kring det som sker i föreningen och angående de olika aktiviteter
som bedrivs, kontakta info@norrkopingskonstakningsklubb.se alternativt
roinne.asp@postnord.com.
Glöm inte att sprida positiv glädje på läktarna!

