Pojkprojekt
Pojkprojektet för säsongen 2020–2021 är planerat för att pågå i två år, säsongen 2020–2021 och
2021–2022, med en förhoppning om att projektet ska fortsätta ytterligare fyra år (2022–2026).
Projektet är baserat på ett sammandrag som Svenska Konståkningsförbundet anordnar i början av
säsongen.
Syfte:
- På is, fokus på teknik och tekniska element
- Aktiviteter utanför isen, fokus på dagliga frågor, möjligheter inom sporten och mentorskap
- Kamratskap
Plats:
Datum:

Katrineholm
2–4 oktober, 2020
På grund av Covid-19 kan vi behöva skjuta upp eller till och med ställa in
sammandraget i år. Vi publicerar information om detta i början av augusti.

Kriterier för deltagande:
Åkare med minst 1A kan ansöka om att delta i sammandraget. Maximalt antal deltagare på
sammandraget är 30 åkare och deras tränare. Åkare kan delta med eller utan tränare. Tränare har
möjlighet att delta utan åkare.
Inbjudan coacher:
- Laco Vince: Laco är en välkänd konståkningstränare som till vardags arbetar i Malmö. Han
har en stor erfarenhet av att arbeta med killar och har drivit pojksammandrag i flera år ofta
själv. Vi är mycket glada över att återigen välkomna Laco till detta projekt och vi ser ram
emot att ha kul på isen tillsammans!
- Jesper Jansson: Jesper är en mycket erfaren dansare som tävlat både nationellt och
internationellt med bra placeringar. Numera ser man ofta Jesper dansa tillsammans med
bland annat Danny Saucedo och David Lindgren, och han deltar också i olika Tv-produktioner
som Melodifestivalen. Jesper älskar att sprida dansglädje, inspirera och dela med sig av sin
kunskap i dans. Vi är oerhört glada övar att bjuda in Jesper att dela sina fantastiska
hiphoprörelser med er alla.
Anmälan, deltagarkriterier och villkor:
a) Accepterade deltagare (tränare och åkare) måste delta från början till slutet av
sammandraget såvida ingen annan överenskommelse med Svenska Konståkningsförbundet
är gjord
b) Åkare ska klara 1A flytande
c) Åkare kan delta med eller utan sin egen tränare

Kostnader:
Det ekonomiska ansvaret för deltagandet på Pojkprojektet är följande:
a) Avgiften är på 1 700 SEK per åkare/tränare*
Avgiften inkluderar levnadskostnader (boende i flerbäddsrum) och alla måltider från fredag den 2
oktober till lunch 4 oktober, 2020
b) Åkare och tränare ansvarar själva för sina egna resekostnader till och från sammandraget
*Det finns en möjlighet för föreningen att ansökan om ’Projektstöd 2020*. Utbildningsbidrag
för pojkseminarium är 50% av den totala kostnaden och betalas tillbaka till klubben.
Utbildningsbidrag ansöks inom 30 dagar efter avslutad utbildning.
För mer information om Projektstöd 2020 och hur du söker:
https://www.svenskkonstakning.se/forforeningar/ekonomiitadministration/Bidragochstod/p
rojektstod2020/
Anmälan till Pojkprojektet sker endast online:
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1392609
Sista anmälningsdag är torsdag den 13 augusti, 2020
Avbokningsregler:
Alla anläggningar, inklusive boendet, måste bokas och betalas av Svenska Konståkningsförbundet för
de accepterade deltagarna (åkare och tränare) i förväg. Därför kan vi inte acceptera några
avbokningar efter sista avbokningsdag.
Sista avbokningsdag är torsdag den 27 augusti, 2020
Efter sista avbokningsdag kommer Svenska Konståkningsförbundet att fakturerar föreningen som
åkare/tränare tillhör avbokningsavgiften som motsvarar 100% av de totala kostnaderna.
Kontaktinformation:
Vänligen kontakta Patrick Malmquist för frågor om anmälan eller avbokning.
Om du har andra frågor är du välkommen att kontakta:
Linda Angelsiöö
Sportchefsassistent - Svenska Konståkningsförbundet
Linda.angelsioo@skatesweden.se
+46 8 699 64 38

