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Med ønsket om en  fortsat glædelig jul og et godt nytår følger her årets sidste nyhedsbrev, hvor du kan 

læse om kommende arrangementer  og vores nye charter for ”Den gode træning”. 

Kommende arangementer: 

Den 10-12 januar 2020 har HKF æren af at være vært ved Dansk skøjte Unions årlige Danmarkscup for over 

220 konkurrenceløbere fra hele landet. Det bliver en weekend med maser af flot skøjteløb og god 

stemning. Både Kurt og Vivi, Skov skating og Arneson foto kommer, og vi pynter loungen op og har cafe og 

tombola med fine præmier. 

I den forbindelse  har vi brug for hjælp. Mange af jer har allerede meldt jer eller er blevet tildelt 

pligtvagter/bagetjanser, men vi kan godt bruge flere: 

 Blomsterpiger m/k  

 Bagere, der vil komme med kage, boller, pølsehorn eller pizzasnegle 

 Præmier til tombolaen. Vi modtager alle genstande med en værdi på op til 750 kr., der egner sig til 

at være præmie ved tombola. Hvis giveren er et firma, kan man få sit navn på en liste over 

sponsorer. Vi skal bede om at få indleveret bidrag senest den 9. januar. Send gerne en mail til Lone 

Mariboe, hvis du har noget du vil donere eller arbejder et sted, hvor de kunne være interesseret i at 

sponsorere en gave.  

 Publikum 

HUSK AT TJEKKE VEDLAGTE PLAN. DE FLESTE FAMILIER BORTSET FRA SKØJTESKOLEN HAR MINDST EN 

VAGT. 

Den gode træning 

Bestyrelsen har drøftet forventninger til løbere, trænere og forældre i forbindelse med træning. I den 

forbindelse har vi udarbejdet et charter, der primært henvender sig til løbere på konkurrence- og 

mesterskabshold. 

Charteret er tænkt som en konkretisering af HKF’s værdier. For den del, der handler om respekt for 

trænerne, er det vigtigt, at understrege, at bestyrelsen har ansvar for at sikre et godt arbejdsmiljø for 

trænerne. Det oplever vi heldigvis, at I som forældre hjælper til med. Derfor er der heller ingen sanktioner 

knyttet til charteret. Hvis vi oplever enkelte, der ikke kan efterleve værdierne, vil vi tage en snak med dem 

om, at de i en periode skal holde sig væk fra hallen og loungen under træningen. 

Charteret er vedlagt til alle, da det også kan have interesse for løbere på andre hold. Være dog opmærksom 

på, at træningen på A, S2 og SS ikke i samme grad er tilrettelagt ud fra den enkelte løber. 
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