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Januar ble en
hektisk periode for
hele klubben. Vi kan
se tilbake på en
periode preget av
masse ekstra trening
for
åpningsseremonien,
i tillegg til ordinær
trening og
konkurranser for
flere av våre løpere.
Åpningsseremonien
ga oss ett lite løft i
forhold til at
Fredrikstads
innbyggere fikk øye
på byens
kunstløpere, og
interessen har
allerede økt noe.

Makaløs stor interesse for vår
voksengruppe!
Mandag denne uken, var
voksengruppens andre trening, men
vi ser at det tilkommer flere voksne
som har fattet interesse for vårt nye
tilbud.

Nå som vi legger januar bak oss, kan vi se frem
mot en mer strukturert og forutsigbar hverdag.
Kamil er godt i gang med hans nye oppgaver, og
det begynner å ta form både når det gjelder
vinterferie camp (se våre nettsider for mer info),
og vårtrening samt sommer camp.
Semesterets
skøyteskole
er allerede godt i gang,
og vi stiller opp på
morgendagens
barneidrettens dag på
Østfoldhallen, hvor vi

Årets stevne
står straks for døren, og
vi ønsker som alltid at
flest mulig engasjerer
seg i arbeidet for at vi
skal avvikle ett like bra
stevne som vi alltid gjør.

møter potensielle nye
medlemmer. Vi trenger
så mange hender som
overhode mulig, da vår
stand ofte har stort
trykk med håpefulle
barn. Har du mulighet
og lyst til å bidra med
ett viktig stykke arbeid
for klubbe vår? Møt opp
på idrettens hus klokken
11 i morgen lørdag.
februar.
Årets foretrukne
sommer camp
blir samme sted som i
fjor. Kicki og Kamil i
fellesskap, vil ta dere
imot i Stenungsund i
hele uke 31. Priser og
praktisk informasjon
kommer om litt, følg
med på våre nettsider
de nærmeste dagene.

De siste årene har
kritikken fra besøkende
og dommere vært
ubetinget positiv. Dette
skal vi ta med oss inn i
årets stevne 18-19 mars
hvor vi tar imot løpere
fra hele landet i
klassene Cubs under og
over 12, Springs og
Basic.
Det er mange oppgaver
som skal fylles, og vårt
stevne utvalg er i gang
med forberedelsene. Har
du noe du ønsker å
bidra med, ja da
oppfordrer jeg deg til å
kontakte stevneutvalget
ved
Lise Derås-de Jong så
fort som mulig å meld
din interesse.

Fotografering!
Mandag 6. februar 18:45 blir det felles
fotografering av alle. Både utøvere, trenere,
styret og støtteapparatet. Det skal tas fem bilder
på isen i følgende rekkefølge,
1. alle utøvere og trenere
2. trenere
3. konkurranseløpere (i klubbdress)
4. styret + støtteapparat
Individuelle bilder tas utenfor isen.
Årsmøte
Det nærmer seg
årsmøte, og datoen er
satt til 21. mars. og vi
satser på å benytte VIP
rommet i Stjernehallen
til dette. Det er viktig å
merke seg klubbens
lover hva gjelder
stemmerett og
valgbarhet.

Planer for
vårsemesteret
Ting som er verd å
merke seg, er vår
aktivitet i vinterferien.
Hele uke 8 vil vi
arrangere en vinterferie
camp for alle våre
utøvere. Vi starter
denne med en felles
kick-off på

trampolineparken Rush i
Oslo. Vi setter opp felles
buss, og alle som ønsker
kan delta. Det er viktig
å merke seg at det er
tidligere sendt ut
invitasjon til dette, og
her er det noen korte
tidsfrister i forhold til å
Hvilket betyr at ønsker
registrere seg. Dette
du å påvirke klubbens
fremtid på vegne av ditt gjelder både Rush, og
barn? Ja da må du selv vinterferie campen!
være over 15 år å
inneha eget gyldig betal
medlemskap senest 21.
februar!
§6, 1.ledd "For å ha
stemmerett og være valgbar
må man være fylt 15 år,
vært medlem av
idrettslaget i minst én måned
og ha oppfylt
medlemsforpliktelsene. Ingen
kan
møte eller avgi stemme ved
fullmakt."

Valgkomiteen jobber intenst med å få på plass
ett forslag til valg av nytt styre. Har du ett godt
forslag? Send dette til
valg@fredrikstadkunstlop.net
Vedkommende må selv ha lyst til å tre inn i
styret, samt være innstilt på å jobbe for
fellesskapet i klubben. Styremedlemmer som trer
inn med kun egeninteresser, ønsker vi helst ikke.
Vi skal jobbe aktivt med bredde mot topp, og er
en klubb for alle.

Varme hilsener
Jon-Erik Bergh
Leder
Fredrikstad Kunstløpklubb
Mob.: 95167711
Du mottar denne eposten, fordi du står oppført i klubbens medlemsregister. Mener
du at dette er feil, må du gi oss beskjed. Leder er planlagt med utsending en gang
i måneden, ønsker du ikke å motta denne eposten i fremtiden, vennligst svar på
denne eposten med melding om dette, så tar vi deg bort fra listen.

