
 

Nybörjar och fortsättningsgrupp för vuxna från 15 år  

Nybörjar/Fortsättningsgrupp för vuxna som vill lära sig åka konståkning/skridskoåkning.            

Inga förkunskaper kvävs.                                                                                                                                   

Anmälan till Vuxengruppen 2022-2023-- > Anmälan  

Terminsstart: ht-22 v. 34-51, vt-23: v. 1-17                                                                                                     

Träning                                                                                                                                              

Nybörjargrupp: kan träna 1-2 ggr/v.                                                                                   

Fortsättningsgrupp: kan träna 1-3 ggr/v.  

Träningstider                                                                                                                                             

Tisdag kl. 20.10-21.00 Fortsättningsgrupp                                                                                                                                    

Fredag kl. 19.10-20.00  Nybörjare & Fortsättningsgrupp                                                                                                                                 

Lördag kl. 15.00-15.50 Nybörjare & Fortsättningsgrupp 

Plats: Träningshallen i Sportcenter                                                                                     

Omklädningsrum: Grönt och Gult 

Frånvaro från träning                                                                                                                                                         

Vid frånvaro från ditt träningspass lägg in den via länken-> Frånvaro anmälan  

Terminsavgift                                                                                                                                                      

1 ispass/v 1600kr                                                                                                                                                      

2 ispass/v 2100kr                                                                                                                                                 

3 ispass/v 2600kr  

Medlemsavgift 200kr betalas 1 ggr/säsong. Familjemedlemskap 500kr.                                              

Prova en gång utan avgift, därefter 100 kr kontant för att prova en gång till, därefter                   

ordinarie säsongsavgift. Faktura skickas ut en gång per termin.  

Ordinarie schema                                      
Ta för vana att kolla vår kalender på hemsidan  http://www.kalmarkonstakning.com/ för att se 
så att ordinarie schema gäller, då ishallen ibland är bokad för andra evenemang och annan ny 
information. 
 
Klädsel  
När man åker konståkning är det bra med smidiga och lätta kläder som också är varma. 
De flesta som åkt ett tag har ganska kroppsnära kläder som gör det lättare att sträcka armar 
och ben.  
       
Hjälm 
Det är obligatoriskt med hjälm, aktivitetshjälm eller hockeyhjälm, (cykelhjälmar som inte täcker 
nacken ska inte användas på isen), hjälmen måste också sitta stadigt.  
Se till att storleken är justerad och att den sitter så att den skyddar både panna och nacke.  
 

https://docs.google.com/forms/d/1OksuAVBFvRh0O1Ukojj1dDlHisDDDKmBfWCWr4aNn14/edit
https://docs.google.com/forms/d/15yYcVgrEnRJfrdJeXbbxNZiOldccD18XRi_K-pwWoMc/edit
http://www.kalmarkonstakning.com/


Skridskor 
Bra skridskor gör det lättare att komma i gång med sin konståkning.  Skridskorna man köper i 
vanliga sportaffärer är oftast instabila och har en sämre skena vilket gör det svårare att åka helt 
enkelt. Klubben har bra skridskor för uthyrning. Vill ni köpa nya/begagnade skridskor så kan vi 
hjälpa till. Det finns ett begränsat antal skridskor till uthyrning. 
Åkare i konståkningsgrupperna har förtur att hyra skridskor. Är du intresserad av att hyra 
skridskor. För mer information och bokning av tid för utprovning av skridskor mejla till 
info@kalmarkonstakning.com  Vi hyr inte ut hjälmar. 
                                                          
Slipning av konståkningsskridskor  
Slipning sker första helgen i varje månad. Vi slipar endast riktiga konståkningsskridskor, ej de 
som är köpta i sportaffär, de slipas i sportaffären. 
Klubben erbjuder slipning av skridskor kostnad 100 kr.  
 
OBS! Gå aldrig med skridskorna utan skridskoskydd, då förstörs slipningen och golvmattorna 
blir förstörda, använd skridskoskydd av hårdgummi. 
Skenorna behöver torkas av efter varje träning för att inte rosta. Låt skridskorna torka 
ordentligt efter ett träningspass och förvara skridskorna utan skydd (eller med mjuka skydd). 
Klubben har skridskoskydd till försäljning.  
 
Medlemsregister                                                                                                                                        

Om ni vill uppdatera era kontaktuppgifter klicka på länken Medlemsregister 2022/2023 I 

samband med er registrering godkänner ni samtidigt att uppgifterna lagras av Kalmar 

konståkningsklubb i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Uppgifterna används för att 

möjliggöra registrering av Närvaro/Aktivitetsbidrag samt för att kunna delge våra medlemmar 

viktig information inom klubben och skicka fakturor via mejl. 

Sponsorer                                                                                                                                                                

Klubben är i behov av sponsorer. Vill du själv sponsra eller vet någon annan som kan tänkas 

sponsra klubben. Kontakta sponsoransvarig: Mikael Kullman Larsson 

mikael.kullman.larsson@gmail.com  

Försäljning                                                                                                                                               

Försäljningen är en viktig del av klubbensekonomi. Det obligatoriskt att deltaga i minst en 

försäljning per termin som ger minst 350kr i vinst till klubben. Vi säljer tex. Newbody, saffran 

mm. Gäller alla grupper från Konståkningsskola till elit, gäller även motionsgruppen och 

vuxengruppen. Önskar ni inte deltaga i försäljningen under debiteras ni 350kr/termin och 

åkare.  

Nybörjar och fortsättningsgrupper barn, ungdomar och funktionshindrade                                                          

Skridskoskola 3-9 år och 10-15 år. Det finns även fortsättningsgrupper för barn, ungdomar och 

funktionshindrade.                                                                                                                                                 

Vi har konståkning/skridskoåkning för alla nivåer från nybörjare till tävlingsåkare.                             

För mer information se vår hemsida. http://www.kalmarkonstakning.com   

För mer information eller frågor mejla: 
info@kalmarkonstakning.com  
 

                                Varmt välkomma till Kalmar Konståkningsklubb!        
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