Skånes Konståkningsförbund i samarbete med GF Idrott Landskrona Konståkning
bjuder in till B-sammandrag
När

18 och 19 september 2021, ca-tider för träning kl. 9 - 18 båda dagarna

Var

Landskrona ishall
Karlslundavägen 20, 261 42 Landskrona

Inbjudna åkare

B-åkare från Skånedistriktet, med undantag av B-miniorer.
Varje förening inom distriktet får anmäla så många åkare från B-klasserna som
önskas. Vi ska försöka hitta en lösning för att kunna bereda plats åt samtliga
anmälda*, men kan tyvärr ej garantera att alla får plats. Det är därför viktigt att
ni rankar era åkare i samband med anmälan. Ange de åkare med högst prioritet
först.
* Vid ett stort antal anmälningar är en tänkbar lösning att vi, precis som ifjor, delar upp
sammandraget i två 1-dagars-sammandrag, dvs. 1 sammandrag på lördagen och 1 på söndagen.

Inbjudna tränare

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 och tredje tränarraden, dvs. de som hjälper
huvudtränaren med träningen av nya tävlingsåkare upp till ca B-nivå. Skicka
gärna era tränare även om er förening inte har B-åkare vid sammandraget.

Program för helgen

För åkare:
För tränare:

6 ispass *
2 dans- eller fyspass *
Möjlighet att gå bredvid vid ispassen
* Om vi pga. många anmälningar delar upp sammandraget i två
1-dagars-sammandrag:
3 ispass + 1 fys- eller danspass

Tränare / utbildare

Ansvariga f isträningen: Alisa Latysheva (huvudansvarig)
samt Charlene Varrin

Mat

Det serveras en varm måltid samt mellanmål och frukt i ishallen för åkare och
tränare under båda dagarna.
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Boende

På egen bekostnad, ni bokar själva. Vi rekommenderar:
Hotel Öresund Conference & Spa
Sofia Albertinas Plats 5
261 31 Landskrona
website: https://www.hoteloresund.se/
Vid bokning uppge Öresund-GF Idrott för följande rabatterade priser:
Dubbelrum standard för 1 person:
Dubbelrum standard för 2 personer:
Dubbelrum superior balkong för 1 person:
Dubbelrum superior balkong för 2 personer:

1095 SEK/natt
1295 SEK/natt
1195 SEK/natt
1395 SEK/natt

Priserna inkluderar frukostbuffé samt fri entré till gymmet.
Inga djur är tillåtna på hotellet.
Bokning via: bokning@hoteloresund.se
Transport från ishallen till hotellet och tvärtom kan ordnas vid behov.
Meddela i så fall arrangören på plats.
För enklare övernattningsalternativ till ett lägre pris hänvisas till bokningssidor
på nätet.
Medtag

Kläder och utrustning för isträning samt dans/fys.

Kostnad & betalning

Kostnad per deltagande åkare är 600 kr för hela helgen*, vilket inkluderar mat
enligt ovan, men ej boende.
Betalning till Skånes Konståkningsförbund ska göras av föreningarna i slutet av
höstterminen i form av en samlad betalning för höstens alla sammandrag.
Som underlag för detta kommer Skånes Konståkningsförbund att skicka ut en
sammanställning på upplupna kostnader.
Tränare inom distriktet är välkomna att deltaga utan extrakostnad,
mat under dagen enligt ovan ingår, men ej logi.
* Om vi pga många anmälningar delar upp sammandraget i två 1-dagars-sammandrag:
300 kr / åkare

Anmälan

Anmälan av såväl åkare som tränare senast måndagen, den 30 augusti,
via anmälningsformuläret, länk: https://forms.gle/LQHZFvwwZsAKp8iz5
Anmälan ska göras av föreningarna, inte av åkarna eller anhöriga.
Glöm inte ange evt. behov av specialkost.

Grupper & Schema

Gruppindelning och schema kommer att skickas ut till samtliga föreningar
samt publiceras på Skåne KF:s hemsida i slutet på v36.
Länk: https://www.svenskkonstakning.se/DISTRIKTEN/skaneskonstakningsforbund/Sammandrag/
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Övrigt

Pga. rådande situation kring Covid-19 gäller särskilda regler vid detta Bsammandrag. Reglerna kommer att mailas ut till föreningarna samt publiceras på
Skåne KF:s hemsida senast i slutet på v36.

Kontakt

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

VARMT VÄLKOMNA TILL LANDSKRONA ISHALL!
Med vänliga hälsningar,
Skånes Konståkningsförbund i samarbete med GF Idrott Landskrona
genom Kristin Demuth
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