Nyhetsbrev från Västra Frölunda Konståkningsklubb
Kära medlemmar, vi har nu under snart 2 års tid kämpat med en pandemi och
behövt vidta åtgärder för att minska smittspridning men samtidigt hålla igång
träningen i största möjliga mån för våra åkare. Nu har restriktionerna lättats men
vi måste fortfarande vara försiktiga och tänka på varandra. Tävlingarna har ju som
ni vet varit i gång ett par månader bak och vår fantastiska Josefine Taljegård har
hunnit med både EM, VM och OS, fantastiskt och vilken förebild för alla åkare i
vår klubb.
Under sportlovet anordnade VFKK en träningstävling för våra åkare. Det var ett glatt gäng
som visade upp sina program inför varandra, föräldrar och syskon. Efter avklarat åk fick de
diplom med omdömen, pokal och godsaker. Det blev även tid för friåkning efteråt vilket är
mycket populärt hos åkarna!
Träningstävlingar är ett bra tillfälle att få extra feedback på sitt program samt
framförande. Är man dessutom ny som tävlingsåkare så får man en bra inblick i hur
tävlingar går till genom denna typ av avdramatiserade tillställningar.
Bra jobbat alla deltagare, vi tackar för de fina åken!
Nedan följer lite mer information från oss i klubben och kansliet.

Fakturor från klubben
Vi är mycket tacksamma om alla skriver fakturanummer när ni gör betalningar, då det
underlättar. Vi vill också påminna att alla säsongens fakturor måste vara betalda för att
man skall kunna starta eftersäsongen.

Vi söker nya personer till våra Arbetsgrupper
När ditt barn har klarat tävlingstest, är vår önskan att du är med i en arbetsgrupp, just nu
har vi stort behov av nya personer till café, bygg, domarlunch, musik, sjukvård, speaker. Vi
vill fortsätta att genomföra shower och tävlingar på ideell basis, så att vi kan hålla nere
kostnaderna.
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Frivilliga försäljningar
I VFKK säljer vi tex newbody, Lillebrors kolor och ljus som är frivilligt att sälja, om du
känner att du inte kan köpa något själv är vi ändå mycket tacksamma om du delar via dina
sociala medier, sms, mejl mm till dina vänner och bekanta. På sikt bidrar det till sänkta
avgifter.
Länk till lillebrors kolor, dessa säljer vi till och med den 15 Mars
https://www.vfkk.com/Hem/nyhetervfkktraningochtavlingsgrupper/vfkkskakforsaljningari
gang/

Idrottsrabatten
Idrottsrabatten är också ett rabatthäfte, som ger rabatt i många butiker. Finns på kansliet
from 28 februari, eller så hämtar du dem hos din kontaktförälder.
Tacksam om kontaktföräldrar kan komma och hämta Idrottsrabatter till gruppen så snart
som möjligt efter 28 februari.

Sponsorhuset
Sponsorhuset har ca 600 butiker på nätet, blir du medlem tjänar du pengar både till dig
själv och klubben.
Vi är tacksamma om så många som möjligt är aktiva på sponsorhuset, handlar du inte på
nätet, kan du delta i marknadsundersökningar.
Nu kan även företag reg sig på sponsorhuset och Västra Frölunda Konståkningsklubb får
intäkter av företagets inköp och när ni bokar hotell.
Du anmäler dig här som privatperson:
https://www.sponsorhuset.se/vastrafrolundakonstakningsklubb/bli-medlemVill ditt
företag registrera sig, anmäler du dig här:
https://www.sponsorhuset.se/vastrafrolundakonstakningsklubb/bli-medlem/foretag
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