
Sommarläger  konståkning 2023  

                                V32   (Måndag 7 aug – fredag 11 aug) 

 

 

 

 

 

 

                             

        Varmt välkomna till årets sommarläger i konståkning. 

 

Under V.32 kommer vi att erbjuda läger för alla nivåer från skridskoskola/konståkningsskola, 
vuxengrupp och konståkningsgrupper.  

I lägerpriset ingår samtliga träningar, tränaravgifter, lunch och mellanmål.  
Lägret är ett dagläger utan övernattning. 

Lägret har begränsat antal platser per grupp.  
Anmälningstiden är prioriteringsordningen så skynda er in med er anmälan. 

 
 

Medverkade tränare är från Norrköpings konståkningsklubb.  
Tränarna arbetar tillsammans och det går inte att välja tränare. 

Tränare is/fys  : Alexander Majorov Sr, Alexander Majorov Jr, Anneli Lindberg,  
Johanna Olsson, My Björkström, Malin Flemvik.  
Tränare dans: Irina Majorov och Rebecca Asp 

 

 
 Har man yngre barn som inte klarar sig själv på läger får man delta enbart med förälder 

närvarande och då önskar vi att ni anmäler er som lägerförälder vid anmälan.  
 

Om man inte vill/kan vara med under hela veckan men önskar delta enstaka dagar erbjuder vi 
även detta i mån av plats efter anmälningstidens utgång.  

Maila oss vid intresse av enstaka dagar så skickar vi separat inbjudan. 

 

 

 

 



 

            Lägeralternativ och avgift för medlemmar i NKK   
 
 

Alternativ 1  Alternativ 2  Alternativ 3  Alternativ 4  Alternativ 5 
Tävlingsåkare  Tävlingsåkare Tävlingsåkare Konståkningsskola Skridskoskola 
Elit/A (max 10 st) B/C    B/C       

3 ispass/dag  3 ispass/dag  2 ispass/dag  2 ispass/dag  1 ispass /dag 
(14 ispass tot)  (14 ispass tot) (9  ispass tot)  (9 ispass tot)  (5 ispass tot) 
2 off-icepass/dag 2 off-icepass/dag 2 off-icepass/dag 2 off-icepass/dag 2 off-icepass/dag 
 
(dans/fys/teknik) (dans/fys/teknik) (dans/fys/teknik) (fys/teknik)  (fys/teknik) 
 
 
Träningsavgift        Träningsavgift        Träningsavgift        Träningsavgift        Träningsavgift        
3500 kr    3000 kr   2500 kr  2000 kr  1500 kr 
Anmälningavg  Anmälningavg Anmälningavg Anmälningavg Anmälningavg 
500 kr   500 kr   500 kr   500 kr   500 kr 

 

I ispassen för tävlingsåkare på lägst B-nivå ingår 2-3 workshop-pass/vecka med 
 Alexander jr Majorov. 

 
Vill man delta enstaka dagar erbjuder vi även detta i mån av plats efter anmälningstidens utgång. 

Maila oss vid intresse så skickar vi separat inbjudan. 

 

                                         Anmälan sker via länken 

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID={B73CF3D5-6D83-47A9-8595-FACC462CFA6C} 
 

Anmälan är bindande och sista anmälningsdag är  1 maj. 
 

Anmälningsavgiften 500 kr ska betalas in på BG 874-0094 samtidigt som anmälan märkt med 
deltagarens namn. Anmälningsavgiften är en administrativ kostnad och återbetalas enbart om man 

inte får plats på lägret 
 Den slutliga lägerfakturan kommer på mail och  ska vara betald senast den 1 juni.  
Lägeravgiften betalas enbart tillbaka vid sjukdom/skada med uppvisat sjukintyg. 

Lägret prioriterar Norrköpings KKs egna åkare och därefter prioriteras åkare per nivå efter 
anmälningstid (begränsat antal platser per grupp och nivå)  

Bekräftelse skickas ut efter anmälningstidens utgång. 
 Träningsavgiften återbetalas vid avbokning pga sjukdom eller skada. 

Vid efteranmälan tillkommer en extra avgift på 300 kr.  
 

Vid frågor maila annelilindberg@hotmail.se 
 
 

     Varmt välkomna med er anmälan!

 

 


