Föreningsbrev mars 2022

Stort grattis till
TEAM SEASIDE
Till en fin 8de plats vid Junior VM i Synkro 2022
Team Seaside gjorde en fin insats under Junior VM i Synkro 2022. Laget består av:
Leah Alfredsson, Katrin Asplund, Anna Bertelsen, Anna Bondesson, Ida Borggren, Nova Dangården,
Clara Dantzar, Hanna Ericson, Matilda Fornazar, Emma Gardtman, Linnéa Hermansson, Lovisa
Johansson, Thelma Magnbäck, Moa Mathiasson, Ella Rexius, Märtha Samuelsson, Johanna Sandberg,
Cecilia Schelander, Madeleine Thiel, Ina Trolle och Hanna Zeilon
Tränare: Therese Hillberg och Jenny Sandberg
Lagledare: Cecilia Dangården och Sofia Carlsson
Sverige representerades av Team Seaside från Tjörns KK samt Team Spirit från Mölndals KK /
Kungsbacka KK. De två lagen gjorde mycket bra ifrån sig och Sverige blev den 4 bästa nationen under
Junior VM.

SKF-trofén

BDKF:s SKF-lag Ellen Lindeskär, Klara Ekwall, Johanna Karlsson, Felicia Willman Thuresson, Tränare,
Ebba Lövendahl, Amanda Ragnevi, Nova Tång, Amalia Syversen och Julia Karlsson. Lagledare: Anders
Syversen ej med på bild.
BDKF:s SKF-lag kom på en fin 9de plats vid SKF-Trofén.
Grattis och stort tack för era fina insatser!

Uddevalla stjärnan

Sjöslaget

Den 12 mars var det dags för Uddevalla KF att
arrangera Uddevalla stjärnan. Uddevalla
Stjärnan blev en lyckad tillställning med
många fina prestationer från åkarna.

Sista helgen i mars arrangerade Tjörns KK
Sjöslaget en synkroklubbtävling. På grund av
att läktaren är under reparation arrangerades
tävlingen utan publik. Trots detta var
stämningen på topp under helgen. Samtliga
deltagare bidrog med glädje, glöd och
gemenskap.

Your Storage Cup
19–20 mars arrangerade Stenungsunds KK
Your Storage Cup, en A-tävling. Det blev en
spännande helg med goda resultat från många
åkare.

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:

Läger
Att åka på sommarläger är ett bra sätt att
träna på sin skridskoteknik samtidigt som
åkarna har kul tillsammans även under
sommarlovet. Följande läger finns i vårt
distrikt denna sommar enligt klubbarnas
hemsidor återkom gärna med uppdateringar:
STENUNGSUNDS INTENSIVLÄGER JUNI 2022

Aktuella kurser, läger och sammandrag Svenska Konståkningsförbundet
(svenskkonstakning.se)

Period 1:

18/6 – onsdag 22/6,

Period 2:

27/6 – fredag 01/7

Tänk på att ändra från Svenska
Konståkningsförbundet till Hela landet

Intensivläger juni 2022 - Stenungsunds
Konståkningsklubb - IdrottOnline Klubb
(stekk.se)

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

LYSEKILSLÄGRET

Se vilka kurser som passar er förening här

Period 2
vecka 27
4/7 till 9/7
(inskrivning 3/7 från 16.00)

Kalender - Anmälan - Västra Götaland
(rfsisu.se)

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
7-10 april

SM veckan
Borlänge

23-24 april

Adventures on Ice, is show
Uddevalla KF

23 april

The Greatest Show
Lysekils KK

Period 1
vecka 26
27/6 till 2/7
(inskrivning 26/6 från 16.00)

För mer information följ länken Lysekilslägret Lysekils KK - Konståkning - IdrottOnline Klubb
STENUNGSUNDS KONSTÅKNINGSKLUBBS
SOMMARLÄGER 2022
Period 1
vecka 30
(inskrivning söndag 24/7)

25/7 till 29/7

Period 2
vecka 31
(inskrivning söndag 31/7)

1/8 till 5/8

Period 3
vecka 32
(inskrivning söndag 7/8)

8/8 till 12/18

För mer information följ länken Sommarläger
2022 - Stenungsunds Konståkningsklubb IdrottOnline Klubb (stekk.se)

Tävlingar 2022–2023

SM 2022
Stort Grattis till Victor Åberg som har blivit
uttagen till SM i Borlänge.

Så fort SKF skickar tävlingsnomineringarna för
2022–2023 kommer vi att skicka ut
dokumenten till föreningarna

Elitstöd
I BDKF:s led med att stötta elitåkarna i
distriktet har BDKF även beslutat att stötta
Johanna Karlsson och Ellen Lindeskär, båda
från Uddevalla KF, för deras deltagande i
Morgondagarserien.

Förbundsforum
Den 14 maj så är det Förbundsforum på
Arlanda, varje förening får lov att skicka en
representant på detta möte. Det pågår ett
stort arbete med Strategi 2026,
förbundsutvecklingsplanen och mycket mer.

BDKF har även beslutat att stötta Victor Åberg
för hans deltagande i Elitserien samt i SM
finalen 2022.

Sista anmälningsdag 15 april för fysisk närvaro
och 30 april för digital.

Frågor angående styrelsemöte

Föreläsning ”Hållbar konståkning för
Elit- och A-åkare”
Här kommer en påminnelse om vår
föreläsning den 15 maj där vi vänder oss till
samtliga Elit-och A-singel åkare, Team Seaside,
fd A-åkare som funderar på att börja träna
igen samt Distriktets samtliga tränare från
steg 2.

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

Inbjudan har skickats ut till samtliga
föreningar och anmälan sker föreningsvis
senast den 13 april till
bohuslandalskf@gmail.com

Slutord
Mars månad blev precis så intensiv som vi anade. Tävlingar inom och utanför distriktet, SKF-trofén
och JVM i Synkro med mycket goda resultat. April månad kommer att bestå av SM och shower som vi
ser fram emot.
Vi har ju alla varit så glada över att kunna tävla och träna igen för fullt men tyvärr så förmörkas
glädjen av kriget i Ukraina. Fler och fler ukrainare kommer att anlända i våra kommuner. Dessa
flyktingar behöver hjälp av olika slag.

Lysekils KK gjorde en humanitär insats för några veckor sedan och lånade ut sina lägersängar till
Lysekils kommun för att lösa det akuta behovet av sängar. Det var ett enkelt beslut för Lysekils KK:s
styrelse att ta och medlemmarna i föreningen hjälptes åt att lösa kommunens och flyktingarnas
behov snabbt och lätt. Dessutom har några av ukrainarna varit och tränat med Lysekils KK. Denna
snabba insats av Lysekils KK visar på hur mycket glädje, glöd och gemenskap som ryms inom vår
sport.

För BDKF:s styrelse
Alexandra

