Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg säsongen 2020/2021
Välkomna till en ny säsong med Konståkningsklubben Trollhättan-Vänersborg. Nedan hittar
du viktig information som du bör ha läst igenom före anmälan görs till säsongen.
Informationen består av två delar:
1. Information om grupper och avgifter
2. Information om arbetsgrupper
Information om grupper och avgifter
Inför säsongen 2020/2021 kommer betalning av fakturor justeras. Avgiften baseras på säsong
dvs hela året. Det kommer dock vara möjligt att precis som tidigare dela upp fakturan på 3
gånger för fortsättningsgrupp, motionsgrupp, tävlingsgrupp och KKTV+. Finns behov av att
dela upp fakturan per månad så kan man mejla kktv@live.se om detta.
Medlemsavgift tillkommer till alla grupper. Medlemsavgift är 200 kronor per person eller 350
kronor per familj.
Följande val finns:
Skridskoskola 4-6 år och skridskoskola från 7 år:
1 gång per vecka:

700 kronor

2 gånger per vecka:

1 050 kronor

Fortsättningsgrupp yngre och äldre:
2 gånger per vecka:

3 900 kronor

3 gånger per vecka:

5 050 kronor

Förberedande tävlingsgrupp:
3 gånger per vecka:

5 500 kronor

4 gånger per vecka:

7 000 kronor

Tävlings- och motionsgrupper:
Den första säsongen efter man blivit tävlingsåkare schemaläggs man max 4 ispass per vecka.
I samtliga tävlingsgrupper ingår morgonträning som komplement.
För motionsgrupper samt tävling/motion vuxen ingår huvudsäsong vecka 36-13 i avgiften.
Morgonträning som komplement ingår inte. Däremot är det möjligt att byta ett ordinarie pass
till ett morgonpass.
Nya tävlingsåkare (första säsongen efter klarat tävlingstest):
3 gånger per vecka:

7 500 kronor

4 gånger per vecka:

10 000 kronor

Tävlingsåkare (från och med andra säsongen efter klarat tävlingstest):
4 gånger per vecka:

10 000 kronor

5 gånger per vecka:

12 300 kronor

6 gånger per vecka:

14 500 kronor

KKTV + (testkrav minst B3 eller F3 för säsongen 2020/2021)
6 gånger per vecka

16 300 kronor

Motionsgrupp barn/ungdom:
1 gång per vecka:

2 500 kronor

2 gånger per vecka:

5 000 kronor

3 gånger per vecka:

7 500 kronor

Vuxengrupp nybörjare:
1 gång per vecka:

1 500 kronor eller 100 kronor per gång

Tävling/motion vuxen:
1 gång per vecka:

2 500 kronor

2 gånger per vecka:

5 000 kronor

3 gånger per vecka:

7 500 kronor

Information om våra nya grupper för säsongen:
Vuxengrupp tävling/motion:
Denna grupp kommer träna med våra övriga träningsgrupper på lämpliga tider. Gruppen är till
för vuxna med lägst tävlingstest eller motsvarande som vill träna antingen för motion eller
med målet att tävla i adultklasser.
Nya tävlingsåkare:
Denna grupp är för de som nyligen klarat tävlingstestet. Gruppen tränar tillsammans 3-4
gånger per vecka.
KKTV +
Ny grupp med målsättning att på sikt kvalificera sig till elitserien. Denna säsong erbjuder vi
de som har lägst test basic 3 eller fri 3 att vara med i gruppen. Kommande säsonger kan
kriteriet för test bli högre.
I gruppen ingår följande: 6 dagars träning under huvudsäsong, individuellt fysprogram, något
träningspass per vecka exklusivt för KKTV + (under huvudsäsong), teori samt deltagande på
KKTVs läger i egen regi. De åkare som väljer denna grupp förväntas delta på säsongens
tävlingar (A-serien och/eller de klubbtävlingar som klubben åker på om man inte är A-åkare
som tävlar i A-serien) om inte särskilda skäl eller sjukdom/skada föreligger. För att kunna nå
målet för gruppen är det av hög vikt att delta på alla delar som ingår i träningen.

KKTV - Arbetsgrupper

På tidigare möten och informationstillfällen med föräldrar och medlemmar har vi pratat om
vår värdegrund och tankar på nytt arbetssätt i klubben.

Värdegrunden Glädje, Glöd och Gemenskap kan vi enbart få till om alla upplever en glädje
och gemenskap i vår klubb. Och det gäller ju inte bara åkarna. Och om vi har glädje och
gemenskap kommer glöden att finnas där automatiskt!

Hur ska vi få till glädje och gemenskap då? Styrelsen hoppas och tror att vi kan få till det om
alla får en chans att vara aktivt med i förberedelserna och påverka resultatet i de olika
arrangemang som genomförs i klubben.

Nedan kan ni läsa om de olika arbetsgrupperna som vi behöver i vår klubb för att den
ska utvecklas och bli en rolig klubb att vara medlem i. Tidigare har vi i styrelsen behövt
driva och ansvara för samtliga arbetsområden och alla i styrelsen har gjort något i allt. Men
för att vi ska kunna utvecklas och framför allt få bättre kvalitét på alla våra arrangemang
behöver vi fördela arbetet på alla medlemmars familjer. I KK TV gäller det samtliga
åkare/föräldrar från fortsättningsgruppen och uppåt.
Det betyder att för varje åkare i träningsgrupp behöver vi minst en förälder som är
delaktig i en arbetsgrupp. Därtill förväntas att samtliga åkare/föräldrar bidrar med
arbetsinsatser i samband med klubbens olika arrangemang (isshow, tävling, läger, test,
disco etc)
Vi ber dig nu läsa igenom nedan text och välja en grupp som du vill vara aktiv i. Man
kommer bara behöva bemanna 1 grupp/familj. Man är inte heller ansvarig för hela gruppen.
Alla grupper har en representant från styrelsen som huvudansvarig och sammankallande. Det
styrelsen vill ha hjälp med är att fördela så att alla får några få arbetsuppgifter var att göra
istället för att en person ska göra allt.
När du väljer en arbetsgrupp så är det ett önskemål. Om gruppen du valt är full kommer du
tilldelas en annan grupp. Detta görs i samråd med dig.
Den familj som inte svarar på detta och aktivt väljer en grupp kommer att bli tilldelad
en grupp.

OBSERVERA! I samband med klubbens Isshow kommer samtliga föräldrar att
fördelas till särskilda show-arbetsgrupper (med fördel kommer man att tilldelas en
uppgift som liknar eller är samma som den grupp där man annars deltar)
Andra arbetsgrupper kommer vara speciella för just showen
(kostym/rekvisita/ljud-o ljus etc) Separat info kommer om detta lite senare i höst.

1. Tävlingsledning (4-6 personer) Sammankallande : Malin Lindblom
•

Ansvarar för förberedelser, genomförande och efterarbete i samband med våra egna
arrangerade tävlingar. (2-3 tävlingar/år + slingauppvisning vår o höst)

•

Här får man möjlighet att gå utbildning så att klubben har aktuella licenser i
Arrangörs Utbildningar och system utbildningar så att klubben får arrangera
tävlingarna. Utbildningarna ska förnyas minst vart tredje år och varje höst har
distriktet en obligatorisk utbildningsdag där man förväntas delta.

2. Arenagruppen (4-6 personer) Sammankallande: Krister Karlsson
● Ansvarar för att klubbens lokaler och utrustning kan nyttjas ändamålsenligt både i
vardaglig träning och i samband med arrangemang.
● Bidrar med praktiska åtgärder vid behov.
Till exempel:
- Ansvarar för bygge och utrustning i samband med tävling/arrangemang. Förbereder
och återställer.
- Ansvar för förråd och verktyg/redskap

3. Trivsel och service-gruppen (4-6 personer) Sammankallande: Anna-Carin
Sandelius
Exempel på aktiviteter som genomförs av denna arbetsgrupp är:
•
•

•
•

Löpande trivselaktiviteter under säsongen som gruppen identifierar.
Stöd vid olika evenemang såsom tävling, och läger genom att skapa
bemanningsschema så att aktiviteterna fördelas mellan samtliga deltagare.
▪ (Här ingår även förberedelser o efterarbete)
Ansvarar för skridskoslipning
Ansvarar för utsmyckning och städschema klubblokaler

4. Fika och Försäljningsgruppen (2-4 personer) Sammankallande: Anna Eriksson
Denna arbetsgrupp säkerställer att varor finns att köpa vid evenemang.
•
•

Ansvarar för att det finns lotter, rosor, maskotar, vinster etc och håller ihop
försäljning av övriga varor/tjänster och förser kassör med underlag för fakturering.
Kiosk, Lotteri, Försäljning av Newbody eller liknande produkter

5. Sponsorgruppen (1-2 personer) Sammankallande: Anders Hellgren
Denna arbetsgrupp arbetar med att se till att klubbens möjliga intäktskällor utvecklas
på bästa sätt.Exempel på aktiviteter som genomförs av denna arbetsgrupp är:

●
●
●
●
●
●

Framtagning av sponsorpaket samt aktivt arbete med nya sponsorer
Aktivt arbete med befintliga sponsorer och underhåll av deras avtal
Nya initiativ
Ta fram samarbetsavtal
Bjuda in sponsorer till sponsorträff
Sponsorevent

6.
●
●
●
●
●

PR & Marknadsföring (2-4 personer) Sammankallande: Linn Jacobsson
Hjälpa till med framtagning av informations- och marknadsföringsmaterial
Ansvarar för info på Hemsida och Sociala medier
Pressansvar inför tävlingar och evenemang TTELA och liknande
Lovaktiviteter, se till att det kommer med.
Konfektionsansvarig inkl kontakt med ev sponsorer avseende kläder / klubbkläder

7. Skridskoskole-gruppen (4-6 personer) Sammankallande: Maria Johansson
● Idéer för rekrytering och tillväxt i samarbete med PR / marknadsgruppen.
● Tillse att skridskoskoleåkare tas emot på ett välkomnande sätt, speciellt i början av
terminen i både Trollhättan och Vänersborg
● Ansvara för närvaroregistrering, hyrskridskor, övrig träningsutrustning
● Kontakter med skridskoskoletränare(schema görs av huvudtränaren!)
● Ansvara för föräldrainformation /föräldramöte inför evenemang

