Nyhedsbrev fra bestyrelsen - oktober 2019
Konstituering
Den nye bestyrelse har konstitueret sig:
Formand: Marjo Juntunen-Nielsen
Næstformand: Henrik Skovlund.
Kasserer: Lone Mariboe Hecht
Marjo og Henrik udgør fortsat løberudvalget sammen med Oleg og står for hhv. danske
konkurrencer for K- og M-løbere( Henrik) og synkro og konkurrencer i udlandet (Marjo)
Tanja: solodans, camps og koordinering af udbetaling af trænerlønninger.
Grith: camps og oprettelse af events/hold - holdskifte (info vedr ekstrakontingent mm.
Susanne: koordinering og opkrævning af betaling for privatlektioner.
Marie- Louise: nyhedsbreve, pligtvagter og indkaldelse/ dagsorden til bestyrelsesmøder.
Ved holdskifte/ oprykning skal I informere Marjo/Henrik og Grith. Henrik og Marjo svarer på
dagligdagsspørgsmål. Hvis I har emner til drøftelse bestyrelsen, kan I skrive til Marie-Louise.
Funskate
Vivi (mor til Fie (M) og Naja (S1) er funskateansvarlig og holder møde for forældre på skøjteskolen
den 30. September, hvor hun informerer om Funskate og iskrystal. Vi har allerede haft en håndfuld
løbere af sted på funskatesamling og vores første iskrystalkonkurrence holdes 5. Oktober. Der
bliver sendt en separat mail ud til skøjteskolens løbere om muligheden for at være med som
blomsterpige. Iskrystal er kun for SS+, A og S1/2. Funskate er for alle med klubmærke. Vi
tilrettelægger klubmærkeprøver, så løberne på kan blive klar til 1. Funskatekonkurrence.
Oleg trænerkursus
Oleg fortsætter i denne sæson tillige det elitetrænerforløb, han er udvalgt til af DSU. Det betyder, at
han er væk på kursus, typisk 3 dage af gangen hver anden måned. Hans timer på skøjteskolen
dækkes primært af Marjo.
God forældreadfærd
Til nye og gamle løbere minder vi om grundreglerne for god forældreadfærd:



Undgå at forstyrre træningen. Hvis du ønsker at være til stede i hallen under træningen, skal
du følge trænernes anvisninger. Alle andre end skøjteskoleforældre bedes i videst muligt
omfang opholde sig i loungen under træningen. I hal 2 skal man stå på kortsiden.
Det er trænerne, der vurderer :
 hvornår, der skal rettes i programmer,
 rykkes hold,
 skal trænes yderligere
 hvilken træner, der træner hvilke løbere
 om der skal rettes på den enkelte løber og hvor meget
 hvor meget der skal varmes op og hvilken type Off Ice, der skal tilbydes
 udstikker retningslinjer i forbindelse med træning og konkurrencer.

Respekter deres afgørelse og bak den op overfor dit barn.

