
IFK Västerås Konståkningsklubb
- Välkommen ut på isen!

Under vecka 36 är det dags för alla åkare i grupperna Axel, Lutz, Flip, Ögel, Toeloop och Salchow,
att kliva ut på isen!

Kallelse till aktivitetet skickats ut via MedlemsAppen. Förhandsrapportera om ert barn deltar eller inte.
Vi kommer att skicka kallelse till alla våra aktiviteter ca 6 dagar för arrangerad aktivitet.

Det är först ca 6 dagar innan aktiviteten ni förhandsrapporterar närvaro, genom att svara på kallelsen:
Kommer / Kommer inte.

Utrustning och klädsel
Inför terminen vill vi påminna om rätt utrustning för att delta.
Det är ingen fara om ni inte hunnit köpa skridskor till första tillfället. Ert barn kan självklart delta
med den utrustning ni har de första veckorna, men sedan är det viktigt att ordna rätt utrustning.

Markträning
● Kläder för gymnastik.
● Gymnastikskor.
● Hopprep
● Håret ska vara uppsatt och ordnat.
● Vattenflaska.

Isträning
● Riktiga konståkningsskridskor.

Skridskon ska ge stöd åt vristen, vara hård i skaftet
och stabil - se vilka skridskor vi rekommenderar
nedan:

● Hjälm för skridskoåkning.
Smidiga kläder, lager på lager. Använd gärna
fleece-klädsel, väst och andra idrottskläder.
(Inga stora jackor eller ytterjackor, tröjor med luva).

● Fingervantar.
● Uppsatt/ordnat hår under hjälmen.

Vi rekommenderar följande skridskor:
Toeloop, Salchow Wifa prima set, Edea Waveset eller Motivoset.
Ögel Wifa prima set, Edea Motivoset eller Overtureset.
Axel, Lutz, Flip Rådgör med gruppens tränare.

Tänk på! Edea skridskorna (C-läst) kan ibland upplevas som trång och barnet kan tro att skridskon är
för liten. Oftast är skridskon då för smal och barnet behöver en bredare modell (D-läst) och inte en
större känga. Köp inte för stora skridskor, skridskons innermått bör vara max 1 cm större än åkarens
fot. Osäker? Rådfråga oss tränare, så hjälper vi dig!

Andra märken på skridskor som Risport och Jackson fungerar bra. Rådgör gärna med oss vilken
skridsko/skena/modell som passar barnet!

Medlemmar i IFK Västerås KK erhåller 10% rabatt på Teijas Skateshop genom att uppge rabattkoden
IFKVK22. Se hemsidan för öppettider och aktuellt sortiment: www.teijasskateshop.com.

På blocket kan ni hitta begagnade skridskor:
När ni köper begagnade skridskor bör ni kontrollera att skaftet är hårt och kraftigt. Stäm gärna av med
Begagnade Edea Begagnade Wifa Begagnade Risport

https://teijasskateshop.com/konstakningsskridskor/wifa/wifa-prima-set/
https://teijasskateshop.com/konstakningsskridskor/edea/edea-waveset/
https://teijasskateshop.com/konstakningsskridskor/edea/motivoset/
https://teijasskateshop.com/konstakningsskridskor/wifa/wifa-prima-set/
https://teijasskateshop.com/konstakningsskridskor/edea/motivoset/
https://teijasskateshop.com/konstakningsskridskor/edea/overtureset/
http://www.teijasskateshop.com/
https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige?f=p&q=edea&st=s&st=u&st=b
https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige?f=p&q=wifa&st=s&st=b&st=u
https://www.blocket.se/annonser/hela_sverige?f=p&q=risport&st=u&st=s&st=b


Klubbkläder
Våra fina klubbkläder finns att köpa här: https://www.konstakning.se/sida/?ID=377150

Kontaktinformation till gruppernas tränare:

Grupp Ålder Tränare E-post

AXEL 2011-2013 Maria Sandberg maria.sandberg@konstakning.se

LUTZ 2009-2011 Anna Lundin anna.lundin@konstakning.se

FLIP 2012-2014 Emelie Wahlström emelie.wahlstrom@konstakning.se

ÖGEL 2008-2011 Niki Liaghat niki.liaghat@konstakning.se

TOELOOP 2013-2016
Astrid Sanddahl
Ingeborg Fors Karlsson

astrid.sanddahl@konstakning.se
ingeborg.fors.karlsson@konstakning.se

SALCHOW 2014-2017
Molly Joborn
Wilma Flink

molly.joborn@konstakning.se
wilma.flink@konstakning.se

Information i realtid via MedlemsAppen
Inför terminen ber vi er att ladda ner och använda MedlemsAppen. I appen finns alla aktiviteter,
nyheter, avgifter och utskick samlade (i realtid). Såhär gör ni för att logga in >>>.

Hemsidan (www.konstakning.se)
På hemsidan finns viktig information om vår verksamhet. Håll er uppdaterad genom att läsa och logga
in med jämna mellanrum.

Träningstider
Träningstider kommer att uppdateras i MedlemsAppen, men schema finns även uppdaterat under
träningstider på hemsidan.

På hemsidan:: Logga in och gå till fliken träningstider i menyn högst upp på sidan.

Kan inte logga in? Läs information här >>

Uppdatera åkarens information i MedlemsAppen eller på hemsidan!
Första gången ni uppdaterar er information är det bra att göra det på hemsidan.
Lägg till åkarens information och målsman. Via hemsidan kan ni även uppdatera matval/allergier.
● Lägg till målsman (max två personer kan läggas till): Fyll i namn, relation, e-post och

telefonnummer.
● Lägg till åkarens information (om åkaren inte har eget telefonnummer eller e-postadress, skriver

ni målsmans kontaktuppgifter här också, eller lämna tomt).

Varmt välkommen ut på isen! Vi ses på träningarna!
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