Nu har vi nöjet att bjuda in till en slingauppvisning för alla duktiga konståkare i Kungsbacka
Konståkningsklubb som ännu inte tävlat med ett eget program. Uppvisningsslingan brukar vara ett mycket
uppskattat inslag och för många kanske det allra första mötet med något som liknar en
konståkningstävling. På stjärnslingan är allt gjort som en individuell uppvisning där alla våra deltagare får en
alldeles egen stund på isen och chansen att visa sina nära och kära på läktaren sina färdigheter.
PLATS
Kungsbacka nya ishall, Kungsbacka Sportcenter
UPPVISNINGSDAG/TID
Lördag den 1 december 2018 kl. 09:30-13:00
Mer specifikt tidsschema för när resp. åkare startar läggs ut på vår hemsida senast torsdagen 29 november
under fliken >Stjänslingan/Startordning.
DELTAGARE
Inbjudna grupper är ljuslila, ljusrosa, ljusblå, turkos, vinröd och vit.
Vid frågor om tävlingen för ert barns del ber vi alla kontakta resp. tränare.
SAMLINGSTID
Samlingen inför slingauppvisningen är minst 1 timme innan beräknad start eftersom alla deltagare
kommer ha en uppvärmning på golv innan i sitt åk. Kom i riktigt god tid då även uppvisningen ibland går
fortare än vad man planerat!
CAFÉ & FÖRTÄRING
I ishallen kommer vi servera gott hembakt bröd, kaffe och annan dryck m.m.
ROSOR & GOSEDJUR
Vi kommer att ha försäljning av rosor och gosedjur.
GENOMFÖRANDET/UPPVISNINGEN

Alla får värma upp några minuter i små grupper på isen innan det är dags för resp. åkare att i turordning
själva få åka ut på isen och visa upp sin slinga. Det kommer att finnas tränare på plats som hjälper till vid
omklädningsrum och vid isen och de ser till så alla kommer på och av isen i rätt tid. Efter åkarens åk får
publiken slänga in rosor och gosedjur på isen som är inplastade. Detta kan köpas i vårt konståkningscafé.
Därefter vid uppvisningsdagens slut hålls en gemensam ceremoni på isen för samtliga deltagare.
MUSIK
Kungsbacka Konståkningsklubb har musik till samtliga åkare
EFTERCEREMONI/MINNESGÅVA
Samtliga deltagare erhåller en minnesgåva som delas ut vid en ceremoni på isen (alla åkare ska ha skridskor
på sig) när samtliga deltagare har åkt klart sin uppvisningssling. Detta är gemensamt för samtliga
deltagare/grupper och sker tidigast kl. 12:00
PUL
Alla uppvisningsdeltagare och funktionärer som anmäler sig samtycker till att deras personuppgifter
registreras i klubbens dataregister samt att klubben inom ramen för sin verksamhet, oavsett media form
offentliggör uppgifterna och kan publicera bilder från uppvisningen
ANMÄLNINGSAVGIFT
Anmälan ska ske via formuläret som finns på vår hemsida under fliken för uppvisningsslingan. Avgiften är
150 kr per deltagare och avgiften ska inbetalas av till klubbens bankgiro 5408-1534 i samband med er
anmälan. Anmälan är bindande och avgiften återbetalas inte.
SISTA ANMÄLNINGSDAG
Sista anmälningsdag är måndag 26 nov
UPPLYSNINGAR
Löpande information uppdateras på vår hemsida: www.kungsbackakk.se under fliken för tävlingen
Uppvisningsslingan 1 dec 2018
UPPVISNINGSLEDARE
Cathrine Svensson, 0708-775 121, cathrine@vattentornet.com
Camilla Jansson, 0709-380 370, camilla.stigsdotter@gmail.com

Vi hälsar åkare, tränare familj, släkt och vänner mycket varmt välkomna till oss

Varmt välkommen till Kungsbacka KK och
Kungsbacka ishall!

