
Osby Konståkningsklubb 
Box 29, 283 21 Osby 
www.osbykk.nu 
 

Osby Konståkningsklubb är en del av Svenska Konståkningsförbundet. 

Glädje, glöd och gemenskap är drivkrafterna i vår verksamhet.  

Vi vill bedriva och utveckla verksamheten så att vi har roligt, mår bra och presterar efter egen förmåga, intresse och vilja. 

OKK Månadsbrev April 2020 

 

Normalt brukar vi ha ett peppande och sprudlande månadsbrev i april varje år. 

- Förberedelser, genrep och fantastiska dagar med show för våra medlemmar, föräldrar, 

syskon samt nära och kära. Året 2020 har börjat så annorlunda och ingen vet vi riktigt hur vi 

skall förhålla oss till vår nya vardag.  

 

Gästtränare påsken 2020 

Vi tackar våra medlemmar för att ni tog er tid under påsken och tränade för våra 

hjälptränare Sergii och Yulia. Fin feedback både från våra medlemmar samt gästtränare. 

 

Tränare, hjälptränare  

Styrelsen riktar ett varmt tack till tränare, hjälptränare och alla ni som varit behjälpliga till att 

göra vår säsong. 

 

Kommittér 

Ett varmt tack till alla kommittér för gott arbete 19/20 

Vi ser fram emot era verksamhetsberättelser till vårt årsmöte  

 

Show 

Vi har haft medlemsträningar med Albin och repat för vår Show 50År 

Nummer har filmats och vi kommer att nyttja materialet på bästa sätt för att sätta showen 

på plats när omständigheterna tillåter. 

 

Bidragsgivande arbete 

En påminnelse om att återkoppla och informera, showkläderna 

 

Omklädningsrummet samt försäljning kläder 

V16, denna veckan är sista veckan för träning 

Backar och era saker skall tas hem över sommaren, kika även gärna i backen med kvarglömt. 

Vi kommer inom kort att tömma denna back med kvarglömt och det är trist att slänga. 

Försäljning av kläder, klädhängaren  

Även här skall kläder tas hem under v16 

 

Reklamblad OKK 

Utdelning av reklamblad kommer inom de närmsta veckorna att påbörjas. 

Vi har kontaktat våra sponsorer och kommer att fullfölja utskicket för att våra sponsorer 

skall få synas. 

Övrigt 

Information kommer framöver, gällande eftersäsong och förhoppningsvis ett uppstartsläger.  

 

Ta hand om er och varandra! 

//Styrelsen OKK! 


