Skånes Konståkningsförbund i samarbete med Osby KK
bjuder in till B-sammandrag
Var

Osby ishall, Klövervägen 10, 283 50 Osby

När

05 - 06 oktober, ca-tider för träning kl. 9 - 18 båda dagarna, middag och bowling
i anslutning till träningen på lördagen fram till ca. kl. 21

Tränare på is

Lotta Falkenbäck och Li Bäckdal

Inbjudna åkare

Varje förening inom skånedistriktet får anmäla totalt 3 åkare från B-klasserna,
som då garanteras en plats vid sammandraget. Ni tar själv ut dessa åkare inom
er förening.
Därutöver får varje förening anmäla 3 reserver från B-klasserna.
Vid ett evt. reservintag kommer ni att kontaktas av Skånes Konståkningsförbund.
B-miniorer som deltagit vid Skånespetsen vecka 33 får ej anmälas.

Inbjudna extratränare Sammandragens ska helt generellt erbjuda tränare på alla nivåer, dvs. från
föreningarnas elittränare till unga och mindre erfarna tränare, möjligheten att
bredda och utveckla sin tränarkompetens.
Vid B-sammandrag uppmuntrar vi alla våra föreningar inom distriktet att i
synnerhet skicka tränare från “andra tränareraden” på B-nivå.
Gemensam aktivitet
för åkare och tränare

Bowling samt middagsbuffé på Osbys Bowlingcenter, Södra Portgatan 28A,
på lördagskvällen i anslutning till träningen fram till ca. kl. 21

Mat

Det serveras en varm måltid, mellanmål och frukt för åkare och tränare i ishallen
under båda dagarna, dessutom middagsbuffé på bowlingcentret samt, för åkare,
frukost på Bergakungen.

Medtag

Kläder och utrustning för isträning samt fys, bäddset och handduk för
övernattning på Bergakungen.

Boende för åkare

Övernattning på Bergakungen Stug & Konferensanläggning i Osby bekostas samt
ordnas av Skånes Konståkningsförbund. Ett par vuxna på plats kommer att ha
hand om åkarna. B-miniorer ska ha fyllt 8 år för att få övernatta på Bergakungen.

Kostnad för åkare

900 kr för hela helgen vilket inkluderar all mat och träning, bowlingen samt
boendet.

Boende för
extrattränare /
anhöriga

Ingen övernattning bekostas eller ordnas av Skånes Konståkningsförbund för
vare sig extratränare eller eventuellt medföljande anhöriga.
Osby KK rekommenderar följande boende:
Stora Hotellet i Osby https://www.storahotelletosby.com
Enkeltrum: 740 kr/natt
Dubbeltrum: 1040 kr/natt
Dubbeltrum extra: 1240 kr/natt
Vid bokning ange koden “KONSTÅKNING” så lämnas 15% rabatt på ovanstående
priser.

Kostnad för
extratränare

Tränare inom distriktet är välkomna att deltaga utan extra kostnad, all mat och
bowlingen ingår, men ej logi.
Tränare från föreningar utanför distriktet kostar
500 kr för lördagen inkl. middag och bowling
300 kr för lördagen eller söndagen utan middag / bowling
700 kr för hela helgen inkl. middag och bowling
Maten i ishallen ingår, men ej logi.
Anmälan görs senast tisdagen den 24 september 2019 via anmälningsformuläret,
se nedan.

Anmälan

Anmälan av såväl åkare som extratränare senast tisdagen den 24 september via
anmälningsformuläret, länk: https://forms.gle/zideiv5T1Ui1DVDh9
Glöm inte ange specialkost.
Anmälan ska göras av föreningarna, inte av åkarna eller anhöriga.

Grupper & Schema

Gruppindelning och schema kommer att skickas ut till samtliga föreningar samt
publiceras på Skåne KF:s hemsida snarast efter anmälningstidens utgång.
Länk: www.svenskkonstakning.se/DISTRIKTEN/skaneskonstakningsforbund/

Kontakt

Vid eventuella frågor kontakta oss på e-mail:

Övrigt

Om du som förälder / tränare har möjlighet att erbjuda några av åkarna skjuts på
lördagskvällen eller söndagsmorgonen mellan ishallen, bowlingcentret och
Bergakungen så är vi tacksamma om du mailar oss eller meddelar via formuläret.

Hjärtligt välkomna!

Med vänliga hälsningar,
Skånes Konståkningsförbund
genom Kristin Demuth

ellingsoey@gmail.com

