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        Arrangement den 22-24 november. 

Der vil i weekenden den 22.-24. november være ændringer i træningen pga. et arrangement , hvor de 

optager noget reklamefilm med de ældre løbere. 

       Ændring til træningsplanen søndag 

Træningsplanen er blevet revideret så der kommer power og trin bue med Felice for løbere på S,A, K og 

M-løbere.  

Samtidig har vores nye webmaster Michala lavet en version af træningsplanen på 1 A4 side, der ligger 

på hjemmesiden – lige til at printe ud. 

       Vigtig ændring af betaling for privatlektioner 

Som hidtil booker man pivatlektioner ved at svare på den ugentlige mail fra Oleg om mulighed for 

privat. Når Oleg har bekræftet aftalen, skal man betale via events på hjemmesiden. Betaling skal ske 

inden lektionens start og tilmelding skal påføres dato og tidspunkt. Ved manglende betaling kan man 

ikke deltage. Ændringen sker for at lette administrationen af privattimer. Det tager uforholdsmæssig 

lang tid at følge op på medlemmer, der ikke får betalt inden timen, så derfor denne opstramning. 

       Alle også skøjteskoleløbere kan booke privattimer.  

       Datoer til kalenderen 

Vi har holdt et fint halloween arrangement, og holder traditionen tro lucia i december den 16. 

december. Der kommer snart en invitation ud og mulighed for tilmelding i klubmodul. Arrangementet 

er gratis, men vi vil gerne vide, hvor mange, der ca. kommer af hensyn  planlægning. 

Husk, at der ikke er træning mellem den 24. december og 5. januar indeholdt i kontingentet. Der vil 

komme et tilbud, om træning i den ret begrænsede istid, vi har rådighed. 

Der er solodanscamp fra 27-29 december med Sara, der er hjemme fra Canada som træner. Vi kan kun 

opfordre alle til at tilmelde sig. Sara vil helt sikkert komme med mange nye og spændende tiltag og hun 

glæder sig til at træne i HKF igen. Se Saras flotte video her: 

Man skal have et niveau som klubmærk 5. Selv om man ikke har taget mærket,  kan man deltage, hvis 

man går på A og S kan man typisk tilmelde sig eller løbet mindst et år på skøjteskolen,  kontakt gerne 

vores funskate-ansvarlig Vivi eller Tanja for en snak, om man er klar. Se mere og tilmeld her: 

Der er sololøbcamp fra 2-5. januar for  K og M. Se mere og tilmeld her: 

Endelig holder vi lær-at-skøjte over 2 eftermiddage. En god mulighed for vores nye skøjteskoleløbere til 

at få lokket vennerne med. Tilmelding i klubmodul følger. 

 

 

 

https://www.facebook.com/100009394518221/videos/2465162220473571/
https://hkfskate.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=91
https://hkfskate.dk/cms/ProfileEventEnrollment.aspx?EventID=88

