Anteckningar från föräldramötet V35 2019
Under föräldramötet togs följande anteckningar.

Tävlingar

Alla tävlingar informerades om under årsmötet och finns noterade i den fastställda
verksamhetsplanen som kommer ut på hemsidan under vecka 36.
Tyringe KS kommer genomföra båda en A-tävling och en C-tävling i år. Viktigt att alla hjälps åt
att genomföra dessa.
Nedan åkare är deltagare i årets upplaga av Skåne-/Juniorserien. Det är kriterier med ålder och
tester som avgör vilka som får delta, kriterierna bestäms av Skånska Konståkningsförbundet.
Skaneserien:
Molly Nordstrom
Juniorserien:
Alma B.
Emily
Matilda
Dina
Amanda Palm
Clara
Michelle
Bella
Lova
Tuva
Nellie

Kamratskap ● Jämlikhet ● Välmående ● Engagemang ● Glädje

Teknisk Specialist/Träningstävling:
Endast A/B-åkare
Troligtvis v41, på Österås. Osby kommer bjudas in att delta.
C-åkare: Träningstävling för familj och vänner
v45
1. Före första C tävlingen.
2. Troligtvis söndagskvällen på Österås
Högtidsdagar:
Halloween öppen hus & Jul/Lucia blir detsamma som förra åretr.
Datum kommer att mailas ut längre fram.
Nya regler för musik:
A/B-åkare:
Från och med första Januari 2020 kommer varje låt att kosta 250:- att klippa. Vill man ha två
låtar som klipps ihop kostar det 250+250:-. Väljer man att själv klippa musiken måste den
fortfarande skickas till tränarna för ett godkännande, det finns massor av regler att följa kring
musiken och programmets uppbyggnad. Lista över önskemål kan fortfarande skickas till
tränarna likt tidigare.inue to send a list of songs to trainers for final approval
C-åkare:
Från och med första Januari 2020 kommer ni få en länk till en spellista på Spotify, där finns 100
låtar som redan finns klippta. Maila tränarna era top 3-favoriter så hjälper de till att välja den låt
som bäst passar åkaren. Detta alternativ är kostnadsfritt.
Vill man ha en låt som inte finns med i listan kostar det 250:-/låt som klipps, väljer man att själv
klippa musiken måste den skickas till tränarna för godkännande.
Off-Ice:
I år kommer vi ha Yoga, Anja (Max mamma) kommer hålla i den. Hon är certifierad
Yogainstruktör och kommer ta hand om detta varannan måndag, vilka veckor det gäller står
med i schemat. De andra måndagarna kommer Liv och Magdalena hålla i fysen.
Stjärnsystem:
Ett nytt motiverande “test-system” för klubbens alla gruppåkare. Mer information kommer om
detta längre fram.
Påminnelser:
1. Var noga när ni kollar schemat, ibland finns information längst ut till höger som kan vara
bra att se.
2. Om du behöver åka på en annan tid vid exempelvis läkartid, tandläkare eller liknande
så kan man kolla efter en tid hos en grupp under den man normalt åker i, möjligtvis 1
grupp upp. Detta gäller dock bara enstaka tillfällen och med bra anledning.
3. Åkare som tränar direkt efter skolan och behöver ha ett litet mellanmål innan träningen
får gärna ha mat i kylen i klubbrummet.
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Kontakta tränarna:
Rose:
1. Email - rose@tyringeks.se
2. SMS (0736733014) om det är något viktigt som måste förmedlas samma dag (sjukdom
etc).
3. Telefonsamtal, endast efter överenskommelse via mail.
4. Ordförande samt kommittéledare: email, SMS eller Messenger går bra.
Ishkhan:
1. Endast email (ishkhan@tyringeks.se). Ordförande, Rose och Ishkhan har en gruppchat.
Om något brådskande behöver förmedlas till Ishkhan, skicka SMS till Rose så förmedlar
hon det vidare.
Ice Breaker:
Rose nya bok! Eventuellt kommer Rose anordna en liten releasefest för detta i ishallen. Mer info
kommer!
Isshow:
En slide över isshowen presenterades. Mer info kommer.
Mini-läger:
Samma som förra säsongen.
v44: Måndag-Onsdag
v8: Måndag-Onsdag
Tiderna bestäms utifrån tilldelning av kommunen samt i samarbete med Tyringe Hockey. I vissa
fall kan även dagarna bli annorlunda om det är någon aktivitet i ishallen som triumferar
träningstider (matcher, tävlingar, etc).
Specialscheman:
v51, v52, v1: kommer vara mycket mindre träningar på grund av röda dagar.
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