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Inbjudan till Synkro & teknikläger 2023  
Oasens Ishall, Kungälv  

   

   

    

Vecka 25: lördag 17 juni – onsdag 21 juni 
 

 
Ytterby Kungälv Konståkare bjuder in till sommardagläger igen! I år har vi fokus på en mix av Synkro- och teknikträning och vänder 
oss till dig som åker i något av YKK’s lag. Under lägret erbjuder vi träning i Oasens Ishall samt närliggande lokaler. Till Synkro & 
Tekniklägret välkomnas åkare från 6 år som åker i ett nybörjarlag samt åkare från fortsättnings- och tävlingslag. Observera att 
åkaren måste kunna klara sig själv med sina kompisar mellan ispassen samt kunna knyta sina skridskor själv.  

 
Ett kvällsläger (60 min teknik på is/dag) kommer att anordnas med skridskoskola för barn och vuxna. Separat inbjudan och anmälan 

kommer att publiceras på www.ykk.se.   

 
Under Synkro- och tekniklägret erbjuder vi två alternativ beroende på bakgrund och nivå på åkaren.  
 
Nivå 1 – Nybörjarlag (exempelvis Flygskäret) 
Du som åker i ett nybörjarlag erbjuder vi två ispass (i en mix av synkro och teknik fördelat över dagen) och ett ”off-ice” pass. 
 
Nivå 2 – Fortsättningslag (exempelvis Melody och uppåt) 
Du som åker i ett fortsättningslag eller på en högre nivå i ett tävlingslag erbjuder vi tre ispass (i en mix av synkro och teknik fördelat 
över dagen) och ett ”off-ice” pass. 

 

Vårt mål är att ha både interna och externa tränare och lägret kommer att bemannas av föräldrar med anknytning till YKK. Mer 

information och slutlig lista på tränare kommuniceras så snart den är klar. 

 

Anmälan till lägret   

Du är välkommen att anmäla dig till lägret via bokningssidan. Under övrigt hittar ni de grupper som är öppna för sommarlägret:  

Anmälan 

 

OBS! Sista anmälningsdag 2 april 2023   

 

Träningsperioder & Lägeravgifter 

 

Anmälningsavgift och tränaravgifter ingår i lägeravgiften nedan. Anmälan är bindande och avgiften betalas vid anmälningstillfället. 

 

Nivå 1: Synkro & teknikläger lördag 17/6 – onsdag 21/6 - 2 timmar is  3 100 kr 

Nivå 2: Synkro & teknikläger lördag 17/6 – onsdag 21/6 - 3 timmar is  3 500 kr 

 

Även följande ingår i Synkro & tekniklägret:     

• Off ice pass - 30 - 60 min/dag (En mix av rörlighet, dans t.ex.) 

• Mellanmål 

• Lunch   

 

Funktionärspass:  

Som YKK förälder kan du anmäla dig till funktionärspass och därmed sänka din lägeravgift. Förutsättningen för att kunna arrangera 

lägret är att vi har tillräckligt med funktionärer, det är vi föräldrar som gör detta möjligt. Arbetsuppgifterna kan fullgöras av syskon 

(minst 15 år) eller far/morföräldrar. Exempel på arbetsuppgifter är: Tillsyn av omklädningsrum, fixa mellanmål, följa till andra 

närliggande lokaler, isvakt. Som kompensation för ert arbete får ni en reducerad lägeravgift på 1000 kr per pass och barn (kommer 

att dras av från nästa säsongs avgift). Arbetspassen tillsätts i turordning baserat på när anmälan gjorts och vi kan därmed inte 

garantera att alla får ett pass. Först till kvarn! Funktionärsavdrag kan endast erbjudas dig som är anmäld till hela lägret och inte om 

du anmält dig till enstaka dagar. 

 

 

 

Anmälan och betalningsförfarande: 

   

1. Anmälan görs via Sportadmins bokningssystem: Anmälan 

https://www.ykk.se/sida/?ID=357291
https://sportadmin.se/book/?F=2aee82e6-8aaf-4d35-ba27-d9bf201a84c4
https://sportadmin.se/book/?F=2aee82e6-8aaf-4d35-ba27-d9bf201a84c4
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2. Betalning görs vid anmälningstillfället och anmälan är bindande. 

 

 

 

3. Efter anmälningstidens slut sätter vi samman träningsgrupperna i samråd med tränarna. När detta är klart kommer ett 

informationsbrev att skickas ut med grupper, tider samt regler och annan information.    

  

 Återbetalning vid sjukdom eller skada   

   

Vid sjukdom kan åkaren få hela eller del av lägeravgiften återbetald (dock ej 300 kr som utgör anmälningsavgift).  Återbetalning görs 

mot uppvisande av läkarintyg.   

 

Du får gärna maila oss om du har ytterligare frågor eller funderingar rörande lägret.   

   

E-mail: sommarlager@ykk.se   

   

   

Välkommen med din anmälan! 
 

Hälsningar Lägergruppen   


