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Säsongsschema 

Säsongsschemat är till en början preliminärt. Var uppmärksamma och  

titta efter uppdateringar i schema och grupper på hemsidan.  

 

Tävlingar 

Ni hittar information om säsongens tävlingar dit föreningen kommer skicka med tränare på hemsidan.  

Inför varje tävling skickas ett mejl/en kallelse som ni svarar på om ni vill bli anmälda eller inte (genom att 

svara Kommer/Kommer inte). Kallelsen finns ocksåi MedlemsAppen där man kan se inbjudan bifogad. Var 

uppmärksam på sista anmälningsdatumet.  

Försäljning  

I anmälan till säsongen kunde man välja om man ville sälja de produkter som försäljningsgruppen tar fram 

eller om ni vill betala en högre avgift. Ni som valt att sälja kommer inom kort att få två Idrottsrabatten.  

Idrottsrabatten är ett häfte med rabatterbjudanden i lokala butiker och rikstäckande kedjor. 

Man får ett fysiskt häfte och ett att ha i mobilen för endast 150 kronor.  

 

 

Hej! 

Nu är säsongen äntligen igång och vi hälsar alla varmt välkomna 

tillbaka efter sommarledigheten. Extra välkommen hälsar vi till 

Emelie som ny åkare i elitserien för GKK.  

 

Flera åkare har varit på läger under sommaren och GKK startade 

säsongen traditionsenligt med två veckors försäsongsträning.  

 

Vi har även genomfört en kick-off med föräldramöte för K-gruppen 

och Stjärngrupperna där vi bland annat informerade om test- och 

tävlingssystemet och föräldraengagemang. Det fanns också 

möjlighet att ställa frågor och har ni fler frågor finns 

kontaktuppgifter längst ner i månadsbrevet och på hemsidan.  

 

Säsongen ser lite annorlunda ut än den brukar. Vi har inte tillgång 

till Slottsskogsrinken då den håller på att rivas för att byggas upp 

på nytt. Det innebär också att alla föreningar fått lite mindre is. 

Onsdagar är träningsfri men under säsongen har vi som mål att  

erbjuda föreläsningar och workshops istället.  

 

Vi hoppas på en rolig, utvecklande och givande säsong! 

 

 

 

Kommande händelser 

10-11 september 

Elitserien - Luleå 
 

24-25 september 

A-tävling - Vårgårda 

 

8-9 oktober 

Klubbtävling - Mölndal 

 

16-17oktober 

Elitserien - Norrköping 
Stjärntävling – Tuve 

 
22-23 oktober 

A-tävling, Kal å Ada  
- Marconi ishall 
 

29 oktober 

Klubbtävling – Marconi 

 

30 oktober 

Stjärntävling - Marconi 

 

Förbundsnytt: 

Göteborgs Konståkningsförbund, GKF 

Svenska Konståkningsförbundet, SKF 

 

https://www.gkk.se/start/?ID=104058
https://www.gkk.se/sida/?ID=345876
https://www.svenskkonstakning.se/DISTRIKTEN/goteborgskonstakningsforbund
https://www.svenskkonstakning.se/


Betalning sker via swish till klubbens nummer: 123 292 15 75 

  

Här är exempel på butiker som är med i häftet: 

Coop, Bik Bok, Circle K, Brothers, Apotek, Accent, Hemköp, Iems, MQ, Life, Nordic Wellness, 

Expressohouse, Stadium, Elon, Sportson, Lekia, Björn Borg, Caparol, K-rauta, Subway och mycket mer. 

 

Häftena lämnas till respektive åkare vid träningstillfällen under vecka 35-36.  

 

Har man valt att inte sälja men gärna vill köpa går det bra att höra av sig till kansli@gkk.se.    

Föräldraengagemang 

Föreningen bygger på ett aktivt föräldraskap. När man väljer vår förening gör man ett aktivt val att som 

förälder vara delaktig i en arbetsgrupp samt bemanna våra tävlingar och på så sätt bidra till en stark och 

engagerad förening. Det är också viktigt för våra barns utveckling och gemenskap. Detta engagemang 

behöver upprätthållas under hela barnens föreningstid i GKK. 

 

I anmälan till huvudsäsongen fick ni välja vilken grupp ni önskar ingå i. Styrelsen kommer inom kort att 

skicka ut information om arbetsgruppernas uppgifter. Det kommer också läggs upp på hemsidan inom 

kort. Varje grupp behöver inom sig utse en sammankallande gruppansvarig. Dessa grupper går utanför 

de insatser som krävs på våra arrangerande tävlingar. Till tävlingarna skickas det ut en länk där man 

anmäler sitt arbetspass.  

 

Kal å Ada 

Den 22-23 oktober arrangerar vi vår A-tävling Kal å Ada i Marconi ishall. Tävlingsgrupper kommer nu att 

starta planeringen av tävlingen och skickar inom kort en länk via mejl där ni kan anmäla er till ett 

funktionärspass samt information vad det innebär. Inom 1 veckan behöver vi ha era val. De pass som ej blivit 

bemannade efter det kommer vi att tillsätta. Det är sedan upp till var och en att lösa eventuella byten om dag 

och tid inte passar.  

  

Som förening behöver vi arrangera tävlingar så att våra åkare också kan åka på tävlingar. Det är ett bra och 

roligt tillfälle att lära känna varandra i föreningen, lära sig mer om sporten, uppleva konståkning på hög nivå 

och vara en del av att sprida glädje och gemenskap till alla åkare. Det är också en bra inkomstkälla till 

klubbkassan som kommer alla föreningens åkare till del.    

 

Skridskoskolan  

Skridskoskolan och vuxengrupper startar vecka 36 och håller på till och med vecka 50 (med reservation 

för stängd ishall på grund av hockeymatcher m.m.).  

Hjälp gärna till att sprida affischer om skridskoskolan i ert närområde, affärer, anslagstavlor, grannarnas 

brevlådor med mera! Affischen bifogas i mejlet tillsammans med detta månadsbrev.   

 

Årsmöte 21 september 

Göteborgs Konståkningsklubb bjuder in till årsmöte. 

Datum och tid: onsdag 21 september 2022 kl. 18.30 

Plats: Slottsskogsvallens konferenscenter 

Intresserade ombeds vänligen att anmäla sitt deltagande till kansli@gkk.se för att underlätta planeringen. 

Separat kallelse samt information från valberedningen har skickats ut via mejl och finns även på hemsidan. 

mailto:kansli@gkk.se
https://www.gkk.se/sida/?ID=345873
mailto:kansli@gkk.se


Klubbkläder 

Nu när säsongen startat och tävlingarna börjar kan det vara dags att uppdatera sina klubbkläder. Våra 

klubbkläder finns att beställa eller köp i butik hos K-skate. 

 

Medlemsappen 

Vi använder oss av SportAdmins MedlemsApp! 

Appen innehåller bland annat: 

- Ditt digitala medlemskort och erbjudanden 

- Kalender och Kallelser 

- Samåkning 

- Närvarostatistik 

- Dina utmärkelser 

- Kontakter 

- Nyheter och Utskick 

 

Om Du ännu inte laddat ner den rekommenderar vi att ni gör det enligt nedan: 

 

Appstore (iOS): https://itunes.apple.com/se/app/sportadmin-medlemsapp/id1225556243 

Google Play (Android): https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportadmin.medlemsapp 

 

Om ni har några frågor eller funderingar når ni SportAdmin på info@sportadmin.se 

 

Sjukgymnastik för konståkare 

Malin Taljegård erbjuder sjukgymnastik för alla konståkare i distriktet.  

Se brev från Malin som skickas tillsammans med detta månadsbrev. 

 

Telefontider  

Nu har vi öppnat upp telefontider då ni har möjlighet att ringa och ställa era 

frågor. Telefonnumret är 0723-202052 och det är Madelene Granath som 

svarar på följande tider: måndag, tisdag, torsdag kl. 09.30-12.30. 

 

Frågor och funderingar  

Alla är välkomna att mejla sina frågor och funderingar till styrelsen@gkk.se 

Frågor rörande träning och tävling hänvisas till respektive tränare.  

Se på hemsidan under fliken GKKs tränarteam. 

Frågor som gäller skridskoskolan mejlas till skridskoskolan@gkk.se 

Frågor gällande fakturor och ekonomi mejlas till ekonomi@gkk.se 

 

Följ oss på sociala medier  

 

 @ Göteborgs konståkningsklubb singel 

 @ GKK singels medlemssida       @goteborgskk 

  

 

Vi önskar alla åkare och tränare en givande  

och utvecklande säsong 2022-2023 

 

/Styrelsen 

http://www.k-skate.se/klubbvaror/goteborgs-konstakningsklubb/
https://itunes.apple.com/se/app/sportadmin-medlemsapp/id1225556243
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sportadmin.medlemsapp
mailto:info@sportadmin.se
mailto:styrelsen@gkk.se
https://www.gkk.se/galleri/?ID=204673
mailto:skridskoskolan@gkk.se
mailto:ekonomi@gkk.se
https://www.facebook.com/G%C3%B6teborgs-konst%C3%A5kningsklubb-singel-838401799591698/?ref=pages_you_manage
https://www.facebook.com/groups/1925359964357237
https://www.instagram.com/goteborgskk/
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