Föreningsbrev april 2022
Våren har kommit och april var en hektisk ur många perspektiv. Tyvärr kommer föreningsbrevet ut
senare än vanligt men var så goda.

Städa Kust 2022
Den 2 april hjälpte Strömstad Tanums KK till med att befria Västkusten från skräp inom städprojektet
”Städa Kust 2022”. Föreningen förenade nytta med nöje och kunde konstatera att vi slänger alldeles
för mycket plast. Strömstad Tanums KK:s städning är en del av de globala målen som Sverige har
förbundit sig till.

SM 2022

Utbildning SISU

Victor Åberg, Stenungsunds KK deltog vid SM i
Borlänge och kom på 6:te plats.

SISU har mycket bra utbildningar som vänder
sig till tränare, domare och funktionärer samt
förening-och styrelsearbete.

Stort Grattis till Victor!

Se vilka kurser som passar er förening här
Kalender - Anmälan - Västra Götaland
(rfsisu.se)

Utbildning Svenska
Konståkningsförbundet
Svensk konståkning är beroende av att
medlemmarna utbildar sig till tränare, domare
och funktionärer inom sporten samt föreningoch styrelsearbete. Relevanta utbildningar
som Svenska konståkningsförbundet
arrangerar går att hitta på:
Aktuella kurser, läger och sammandrag Svenska Konståkningsförbundet
(svenskkonstakning.se)
Tänk på att ändra från Svenska
Konståkningsförbundet till Hela landet

BDKF:s hemsida
De föreningar som vill lägga ut information på
BDKF:s hemsida som tester, tävlingar, läger
mm kan skicka in informationen till BDKF:s
mail bohuslandalskf@gmail.com så läggs
informationen upp på BDKF:s hemsida.

Agenda för distriktet under mars och
vårterminen
13 maj

Test

Stenungsund

14 maj

Förbundsforum Arlanda

15 maj

Hållbar Konståkning
Stenungsbaden, Stenungsund

22 maj

Sammandrag Stjärnåkare
Stenungsund

Läger

Till alla föreningar som arrangerar läger och
alla åkare som skall åka på läger i sommar
önskar vi lycka till

Tävlingar 2022–2023
BDKF har skickat in distriktets
tävlingsnomineringar för säsongen 2022 2023 till SKF.

Förbundsforum
Den 14 maj så är det Förbundsforum på
Arlanda. BDKF kommer att representeras av
Alexandra von Essen och Isabella Bondesson.

Logotävling
Tycker du om att rita eller är du duktig på
grafisk design? Då är du välkommen att vara
med i vår tävling! Loggan ska inspireras av
distriktet Bohuslän Dal, konståkning, glädje,
glöd och gemenskap
Läs mer på vår hemsida. Sista inlämningsdag
31/5

Föreläsning ”Hållbar konståkning för
Elit- och A-åkare”
Den 15 maj samlas Elit-och A-singel åkare,
Team Seaside, fd A-åkare som funderar på att
börja träna igen samt Distriktets samtliga
tränare från steg 2 för att ta del av
föreläsningar av bland annat Mathias
Brunberg och Pernilla Larsson

Frågor angående styrelsearbete
Tveka inte att ta kontakt med BDKF ifall ni
behöver hjälp med styrelsefrågor. Det kan
vara formaliafrågor, isförhandlingar, tävlingar
mm.
bohuslandalskf@gmail.com

”The Greatest Show”
Sammandrag
Söndagen den 22 maj bjuder BDKF in till
Sammandrag för stjärnåkare från
Tävlingstestet och uppåt. Sista
anmälningsdagen är den 12 maj.

“Tidsresa”
Den 23 april bjöd Lysekils KK på en bejublad
show. Tävlingsåkare, äldre åkare, tränare,
skridskoskolebarn och föräldrar skapade en
härlig tillställning med många finurliga och
innovativa lösningar.

”Adventures on Ice”

Tjörns KK bjöd på en spännande Tidsresa den
9 april. Tjörns ishall fick uppleva spännande
nedslag i olika tidsepoker och klubbens alla
synkrolag bjöd på härliga och medryckande
program till publikens stora förtjusning.

Uddevalla KK bjöd in till en vårshow som
förtrollade publiken. Tävlingsåkare, fd
tävlingsåkare, tränare och gäståkare visade
upp en högklassig konståkningsföreställning
som sprudlande av extravagans

SM GULD TEAM SEASIDE
Svenska Junior Mästarna i synkro, Team Seaside, hyllades av Tjörns KK med en festbankett i början av
april.

Stort grattis Team Seaside!

Slutord
April blev avslutningens månad samt språngbräda in till nästa säsong. Den ena föreningen efter den
andra arrangerade vårshower och avslutningsaktiviteter. Nomineringar till nästa års Tävlingar har
skickats in. Många föreningar förbereder sina årsmöten. BDKF kommer gärna och hälsar på vid
årsmötena, hör av er om ni behöver assistans av något slag.
VI önskar er en härlig vår

För BDKF:s styrelse

Alexandra

