Föreningsbrev december
December månad och år 2021 närmar sig sitt slut. Året började och har präglats av restriktioner som
påverkar verksamheten för alla föreningarna i distriktet. Det har varit ett tufft år för oss alla men
glädjen, glöden och gemenskapen i föreningarna har genomsyrat verksamheten och nya spännande,
uppfinningsrika sätt att bedriva verksamheten har tagit form.
Distriktets föreningar har haft sina julavslutningar, en del live och en del online.
Uppfinningsrikedomen och engagemanget är och har varit stort och lyser av glädje, glöd och
gemenskap.

Kvaltävling Synkro
Stort grattis till Team Seaside, Tjörns Konståkningsklubb, som vann säsongens första kvaltävling,
Team Seaflowers som kom på en fin tredje plats samt debutantlaget Team Seastars som kom på
andra plats.

Induspokalen
Stenungsunds KK arrangerade klubbtävlingen Induspokalen i början av december. Vilka prestationer
våra åkare i distriktet presterar! Det är många fina resultat som åkarna uppnådde under den trevliga
Induspokalen som Stenungsunds KK var värd för.
Åkarnas fantastiska utveckling på isen har möjliggjorts tack vare deras hängivenhet till konståkningen
och distriktets föreningar som har tillsett att träningsmöjligheter finns samt distriktets alla duktiga
tränare som arbetar hårt för att stärka åkarnas utveckling.

Elitserien
Äntligen startade elitserien uppe i Luleå.
Johanna Karlsson, Uddevalla KF, Ellen Lindeskär Uddevalla KF gjorde båda debut i elitserien. Det var
spännande att få följa deras insatser under tävlingen. Stort grattis till er båda för er prestation.

Besök hos Uddevalla KF
Delar av BDKF:s styrelse hälsade på Uddevalla KFs styrelse den 6 december. En intressant dialog
fördes och vi ser alla fram emot fortsatt arbete för att utveckla konståkningen inom distriktet

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.

Vad händer i distriktet under januari och vårterminen
3–5 januari

Julläger i Lionshovs Ishall, Strömstad

Inställt pga riktlinjer

18 januari

BDKF:s styrelse hälsar på hos Stenungsunds KK

5–6 februari

Strömstad Tanums pokalen

7 februari

BDKF:s styrelse hälsar på hos Tjörns KK preliminärt

19–20 februari

Thordén pokalen, Uddevalla

A-tävling DM

26–27 februari

Ica Kvantum Stjärnan, Stenungsund

Stjärntävling

12–13 mars

Uddevalla Stjärnan,

Stjärntävling

19–20 mars

Your Storage Cup, Stenungsund

A-tävling

26–27 mars

Tjörn Sparbanken Sjöslaget 2022

Synkro klubbtävling

Klubbtävling

Nya riktlinjer från 23 december 2021
Regeringen och Folkhälsomyndigheten meddelade den 21 december att flertalet nya restriktioner
som berör idrottsverksamhet införs den 23 december. Syftet är att begränsa den ökade
smittspridningen av covid-19.

Se Svenska Konståkningsförbundets anpassade riktlinjer som baseras på information från
Riksidrottsförbundet, som för en nära dialog med regeringen och berörda myndigheter i dessa
frågor.

https://www.svenskkonstakning.se/Nyheter/nyarestriktionerdethargallerfortavlinguppvisningochlagerfranden23decemberframtillochmed16januari/

Under coronasidan kommer SKF uppdatera fortlöpande vid behov:
https://www.svenskkonstakning.se/InformationomCovid-19/

Slutord
De nya riktlinjerna som har presenterats av Svenska Konståkningsförbundet och Riksidrottsförbundet
kommer att påverka distriktets och föreningarnas verksamheter under det kommande året.
Tillsammans får vi hitta lösningar som anpassar verksamheten efter riktlinjerna.

Bohuslän Dals Konståkningsförbund tackar alla åkare, funktionärer, vårdnadshavare och föreningar i
distriktet för fenomenala insatser under 2021 och ser fram emot ett spännande och utmanande 2022

GOTT NYTT ÅR

För BDKF:s styrelse
Alexandra

