Välkomna tillbaka till en ny säsong med BKK

Uppstartsvecka v34
¤ Måndag 19/8, isträning
17-18 Ögel, Walley, Oiler, Salchow, Speed
18-19 Lutz, Toeloop, Axel, Flip
¤ Uppstartsläger 22-25/8 i Ishuset
Information kommer separat
Teijas skateshop besöker lägret söndag 25/8 från 10.00

Försäsong v35-39
¤ Schema och gruppindelning läggs ut på hemsidan v33-34
¤ Föräldramöte måndag v35, vip-rummet
17.30 Ej tävlingsåkare
18.15 Tävlingsåkare
Vi har några nya i styrelsen som kommer passa på att presentera sig på föräldramötet

KM
Lördag 14/9 är det dags för årets klubbmästerskap.
Åkarna delas in i små-grupper och blir tilldelade en musik som de tillsammans ska göra ett
program till, de visas sedan upp på isen.
Tid 10-12.00
Vi kommer att ha en bytardag i samband med KM, lämna in det ni vill sälja senast torsdag
12/9 i klubbrummet, märk med namn och pris (även påse eller annat ska vara märkt med
“försäljning”).
Träningskläder
I början av säsongen kommer vi att göra en beställning på en svart träningsväst, det blir
brodyr på ryggen “Botkyrka KK”.
Finns i storlekarna 130, 140, 150, 160, small, medium och large.
När Teijas Skateshop kommer på lägret den 25/8 kommer det att finnas möjlighet att prova
ut en storlek.
Pris: 500-600 kr

Skridskoskolan - hjälptränare
Förra säsongen testade vi att våra åkare fick vara med som hjälptränare i skridskoskolan
och det fungerade väldigt bra så vi fortsätter med det även denna säsong.
Säsongen startar v40, onsdagar 17-18 och lördagar 9-11.
Är du intresserad ska du maila till: skridskoskolabkk@gmail.com senast 15/9, åkaren ska ha
fyllt 13 år och tagit tävlingstestet.
Vi ser detta som ett perfekt tillfälle att testa på tränarrollen och detta är inget som är
bindande, man kan när som helst säga upp sin roll som hjälptränare!

Vi hoppas att ni ser fram emot kommande säsong lika mycket som vi!
// Tränarna och styrelsen i BKK

