Skånes Konståkningsförbund i samarbete med Halmstads KK
bjuder in till Skånespetsen
Varje säsong i samarbete arrangerar Skånes Konståkningsförbund tillsammans med föreningarna i distriktet sammandrag för
tränare och åkare från distriktet i syfte att utveckla både kompetensen och gemenskapen.

Inbjudna åkare

Se bifogad lista på uttagna åkare samt reserver.
Platser går inte att flytta inom klubben.
För att få delta måste man närvara under hela helgen.
OBS! Föreningar bör endast anmäla de åkare som visar träningsvilja och
önskan att utveckla sig, som avser åka och satsa på sporten under säsongen
2022/23.

Inbjudna tränare

Huvudtränarna i distriktets föreningar i första hand,
övriga tränare i mån av plats.

När

20 - 21 augusti 2022, ca-tider lördag + söndag kl 09 - 18

Plats

Halmstad Arena Is
Växjövägen 11, 302 44 Halmstad

Helgens program

För åkare:

6 ispass, 45 - 60 min
Istid för piruetträning, 2 x 30 min
Möjlighet för genomgång av åkarens piruetter eller
stegsekvens i samarbete med ISU TS
Eventuellt 1 teoripass

För gästtränare: Möjlighet att gå bredvid vid samtliga träningar
Ansvarig för isträningen

Michael Huth, cheftränare i IceDome Oberstorf, med många
internationellt framgångsrika åkare
i samarbete med Michaela Nitulescu, huvudtränare Halmstads KK

Ansvarig f TS-genomgånger Imi Raabe
ISU internationell Teknisk Specialist för Ungern, huvudtränare i Partille KK
Grupper & Schema

Gruppindelning och schema kommer att skickas ut till berörda föreningar
samt publiceras på Skåne KF:s hemsida, länk:

https://www.svenskkonstakning.se/DISTRIKTEN/skaneskonstakningsforbund/Sammandrag/

Medtag

Kläder och utrustning för uppvärmning och isträning samt skrivmaterial.

Kostnad för åkare

600 kr för hela helgen, vilket inkluderar mat men ej boende.

Kostnad för gästtränare

Tränare inom distriktet är välkomna att deltaga utan extra kostnad.
Tränare från övriga distrikt betalar 750 kr/dag eller 1250 kr för helgen.
För tränare ingår mat under träningstiderna enligt nedan, men ej boende.

Mat

Det serveras lunch och ett mellanmål för såväl åkare som tränare under båda
dagarna.

Boende

På egen bekostnad. Vi rekommenderar:
Good Morning Hotel Halmstad
Prästvägen 1, 302 63 Halmstad
https://ligula.se/en/goodmorninghotels/halmstad/
Bokning via mail till HALMSTAD@GMORNINGHOTELS.SE eller telefoniskt, tel.
035-183500. Uppge kod HalKK för att ta del av följande rabatterade priser,
frukost inklusive:
Enkelrum: 750 SEK/natt
3-Bädds-rum: 1150 SEK/natt
Dubbelrum: 850 SEK/natt
4-Bädds-rum: 1350 SEK/natt

Anmälan

Anmälan av åkare - även reserver - samt gästtränare senast måndagen den 01
augusti via anmälningsformuläret, länk:
https://forms.gle/2zqGeFKX3LaUKWGf8
I samband med anmälan ange för varje åkare om en genomgång piruetter
eller stegsekvens önskas i samarbete med TS.
Vidare, ange behov av/önskemål om specialkost för både åkare och tränare.

Ändringar, Avanmälan

För eventuella ändringar, efter- eller avanmälningar av åkare / tränare efter
anmälningstidens utgång maila oss på:
skaneskonstakningsforbund@gmail.com
Observera att det tillkommer en ändringsavgift på 150 SEK per åkare / tränare.
Vid avanmälan av åkare efter den 18 augusti kommer hela avgiften, 600 SEK,
att debiteras.

Betalning

Betalning till Skånes Konståkningsförbund ska göras av föreningarna i slutet av
höstterminen i form av en samlad betalning för höstens alla sammandrag.
Skånes Konståkningsförbund fakturerar föreningarna.

Kontakt

Vid frågor kontakta oss per e-mail till skaneskonstakningsforbund@gmail.com.
Vi svarar så fort vi kan.

VARMT VÄLKOMNA TILL HALMSTAD ARENA!
Med vänliga hälsningar,
Skånes Konståkningsförbund i samarbete med Halmstads KK
genom Kristin Demuth

