Skånes Konståkningsförbund bjuder in till A-sammandrag
i samarbete med Tyringe KS
När

Söndagen den 20 oktober 2019, ca. kl. 9 - 18

Var

Tyrs Hov ishalll, Paradisgatan 32, 282 32 Tyringe

Tränare på is

Anna Yatsemyrska (huvudansvarig) och Rose Kathy

Inbjudna åkare

Glädjande nog har vi i Skåne-distriktet lyckats få fram ett stort antal A-åkare.
För A-sammandraget innebär det dock tyvärr att vi ej kan bereda plats till alla
våra A-åkare.
Vi har därför valt att göra en slags “70%-platstilldelning” baserad på antalet Aåkare som varje förening anmält till höstens A-serie*. Därmed tilldelas:
IFK Helsingborg
Trelleborgs KK
Karlskrona ASK, Mörrums KK
Osby KK
Halmstads KK, Malmö KK
Höörs KF, GF Idrott Landskrona, Lunds KK, Tyringe KS
Resterande föreningar inom distriktet

7 platser
6 platser
5 platser
4 platser
3 platser
2 platser
1 plats

* Ej medräknade är A-åkare som varit uttagna till Skånespetsen i v33.
Meddela oss ifall där tillkomiit några nya aktiva A-åkare inom er förening efter den 19 augusti,
dvs. efter 3:e utskicket av A-tävlingsfördelningen.

Varje förening inom distriktet får anmäla så många A-åkare som de fått platser.
Ni tar själv ut åkarna inom er förening från A-klasserna.
Därutöver får ni anmäla resterande A-åkare som reserver.
A-åkare som deltagit vid Skånespetsen i Mörrum v33 ska 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 A-sammandrag uppmuntrar vi alla våra föreningar inom distriktet att i
synnerhet skicka tränare från er tränarerad på A-/B-nivå.
Mat

Det serveras en varm måltid, mellanmål och frukt för åkare och tränare i ishallen .

Medtag

Kläder och utrustning för isträning samt dans/fys.

Kostnad för åkare

300 kr, vilket inkluderar mat enligt ovan och träning, 3 ispass samt 1 fyspass.

Kostnad för
extratränare

Tränare inom distriktet är välkomna att deltaga utan extra kostnad, mat enligt
ovan ingår.
Deltagande för tränare från föreningar utanför distriktet kostar 300 kr, mat
enligt ovan ingår.
Anmälan senast den 07 oktober 2019 via anmälningsformuläret, se nedan.

Anmälan

Senast måndagen den 07 oktober via anmälningsformuläret, länk:
https://forms.gle/aApCKdHWz9utWoPL9
Glöm inte ange specialkost.
Anmälan ska göras av föreningarna, inte av åkaren eller dess 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:

Hjärtligt välkomna!

Med vänliga hälsningar,
Skånes Konståkningsförbund
genom Kristin Demuth

ellingsoey@gmail.com

