Föreningsbrev juni 2022
Juni! Skolavslutning och sommarlov. Intensivveckor och läger har kört igång för våra åkare. Det är
som vanligt fullt upp i juni. Konståkning är ju en idrott som pågår året runt, glöm inte att planera in
vila och återhämtning.

IT-gruppsträff

I mitten av juni träffades distriktets IT-grupp och BDKF:s styrelse för att diskutera hur IT-utrustningen
har fungerat under den gångna säsongen och om IT-utrustningen behöver kompletteras eller
förnyas. I och med att det kommer nya IT-program inför kommande säsong är det viktigt att ITgruppen samlas och diskuterar behoven inför kommande säsong, en 3 års period och en 5 års period.

Tävlingsgrupp
BDKF samlade även föreningarnas tävlingsansvariga för att diskutera hur säsongen har varit och vad
som kan förbättras inför säsong 2022-2023.

Utbildning SISU
SISU har mycket bra utbildningar som vänder sig till tränare, domare och funktionärer samt föreningoch styrelsearbete.
Se vilka kurser som passar er förening här
Kalender - Anmälan - Västra Götaland (rfsisu.se)

Save the date för höstens utbildningshelg 2-4 september 2022
BDKF hoppas att alla föreningar uppmuntrar sina medlemmar att de går på kurserna som arrangeras
första helgen i september.
Tävlingsledare, Teknisk specialist, Data- och Videooperatör och Domare är alla exempel på viktiga
roller på våra tävlingar. För att säkerställa kontinuerlig tillförsel av viktiga nyckelroller till
tävlingsverksamheten arrangerar årligen Svenska Konståkningsförbundet en Utbildningshelg med
utbildningar inom området tävlingsverksamhet. Utbildningshelgen är en viktig mötesplats för
tekniska funktionärer och tävlingsarrangörer för kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och för att
knyta värdefulla kontakter.
Utbildningshelgen 2022 arrangeras 2-4 september i Stockholm och kompletteras med digitala
utbildningar under vecka 35-37.
Följande utbildningar arrangeras under Utbildningshelgen 2-4 september 2022 i Stockholm
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Teknisk specialist/Teknisk Kontrollant (TS/TC)
Teknisk specialist/Teknisk Kontrollant (TS/TC) SYNKRO
Återcert TS/TC
Data-videooperatör (DVO)
NMDVO (uppgradering)
Lokal DO
Arrangörsutbildning -Tävlingsledning
Arrangörsutbildning – Stjärntävlingsorganisation*
FS-manager Wizard

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.

Tävlingar 2022–2023
BDKF har skickat in distriktets tävlingsnomineringar för säsongen 2022 - 2023 till SKF. De tävlingar
som distriktets föreningar har ansökt om har blivit godkända.
Tyvärr är inte tävlingsschemat helt klart än. Förbundet undrar om det finns någon förening som
kan/vill arrangera, hör av er i så fall
Vecka 8 – SM i Synkro VAKANT
Vecka 10 – Seriedeltävling VAKANT

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

Årsmöteshandlingar
Vi påminner alla föreningar i distriktet att skicka in samtliga årsmöteshandlingar för 2021-2022 till
BDKF senast den 15 augusti. bohuslandalskf@gmail.com

Stipendie Glädje, Glöd och Gemenskap
BDKF har utsett stipendiaterna till Glädje, Glöd och Gemenskap. Det var ingen lätt uppgift, det var
oerhört många fina nomineringar som kom in. Vilket härligt distrikt vi har med så många fina åkare,
tränare, funktionärer och vårdnadshavare.
Utdelning av stipendiet kommer att ske vid BDKF:s årsmöte. BDKF kommer att presentera
stipendiaterna innan årsmötet

Loggatävlingen
BDKF har utsett vinnaren av loggatävlingen. Presentation av logga och prisutdelning kommer att ske
vid BDKF:s årsmöte. BDKF kommer att presentera vinnarna innan årsmötet

Slutord
BDKF har under juni månad arbetat med att följa upp säsongen som har varit och arbetar nu med att
göra färdigt kalendariet för nästa säsong. Utbildningar, sammandrag och träffar planeras. När istider,
lokaler, tränare och instruktörer är bokade kommer vi att gå ut med kalendern för säsong 2022-2023.

Distriktets åkare, tränare, funktionärer och vårdnadshavare arbetar hårt på olika läger runt om i
landet. Sommarlägren är fyllda med intensiva dagar fyllda med glädje, glöd och gemenskap som gör
oss alla stoltare, synligare och starkare.
VI önskar er alla en härlig sommar

För BDKF:s styrelse

Alexandra

