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OKK Månadsbrev Februari 2020 

 

Här kommer ett säkert efterlängtat månadsbrev lite senare än vanligt då vi haft 

andra prioriteringar.  

 

Show 

Det är med glädje vi informerar att Albin från Växjö tagit ansvaret för all shownummer och 

att vi även i år på vårt jubileumsår får en sprakade show! 

Albin ansvarar själv för vilka nummer ungdomarna tränar på respektive pass och flera pass 

blandas med både vanlig träning samt show. 

Fotograferingen  

I måndags och tisdags med alla våra ungdomar i fantastiska kreationer var som alltid härligt 

att se. Glädje, Glöd och Gemenskap! 

Styrelsen passar också på att tacka Showgruppen för deras fantastiska jobb med dräkter, 

planering, rekvisita mm samt som de tog hand om ungdomarna under fotografering, tack! 

Träningarna 

Styrelsen har pusslat ihop ett vårschema med kompetenta tränare nu när vi står tillfälligt 

utan huvudtränare. Tack till alla tränare som gör detta möjligt för Osby KK, Karin, Jossan, 

Albin, Tilda, Lina, Klara samt alla hjälptränarna.  

 

--  Det är utav yttersta vikt att ni anmäler frånvaro nu när vi köper in tjänster per timme. -- 

Detta är något som slarvats med under säsongen så vi upplyser igen!  

Skicka mail till tranare@osbykk.nu 

Slingan 7/3 

Dags för slingan, välkomna 

Ny A-Åkare 

Thea Wendel är nu A-åkare, Grattis! 

Test vecka 13 

För alla åkare som är redo, lycka till! 

Tävlingskommitteéns sista uppdrag för säsongen, nu hoppas vi på många anmälda till vårt 

hemmatest. =)  

Anmälan till tävlingar 

Detta anmäls på en lista i omklädningsrummet. 

- Kryssa ja om ni kan och nej om det inte passar.  

Sponsor/lotterikommitteén  

Jobbar nu intensivt med att söka annonsörer till showen och har hög belastning 

Förra året slog vi alla rekord i annonsförsäljning. Vi håller tummarna. 
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Hjälp! 

Vi kan inte nog belysa hur hög belastningen är i föreningen just nu, vi tar gärna emot hjälp 

med bla showfest, träning is, hemsida, informationsflödet. Konstruktiv kritik och hjälp med 

driften; Ja, tack! 

 

Save the date 

- Bygghelgen 3 – 5 April 

Samtliga medlemmar träffas under dagarna två och bygger upp scenen, belysning, cafeteria 

m.m. Föreningen bjuder på enkel förtäring. 

 

- Jubileumsfesten 50år, 4 april, precis som det lyder, jubileumsfest med något extra!   

Anmälan kommer snart upp på hemsidan.  

 

Medlemsmöte, information 11/3, 18:00 

Styrelsen kommer tillsammans presentera delar utav vårt  arbete under 19/20 så att 

samtliga medlemmar får insyn i det omfattande arbete som en konståkningsförening på 

denna nivå kräver. Ni kommer få veta vilka vi är och vad vi pysslar med. Kvinnan/mannen 

bakom tangenterna. Och förhoppningsvis får ni svar på flera utav era frågor med denna 

presentation.  

 

Välkomna ni från Bärnsten och upp till Elit 

Vi vill se så många ansikten som möjligt! 

 

Övrigt 

Extra insatt årsmöte 14/5, uppdaterade/nya stadgar i föreningen.  

-Grattis Fredrik Nord som handlat mest på sponsorhuset i föreningen. Vinst: två biljetter till 

showen! TACK Fredrik, fortsätt handla. ;) 

Påminnelse bidragsgivande arbete- steg 2. 

 
Foto 
Vi söker fortfarande bilder från OKK från 1970 – 2020 inför vår jubileumsshow.  
Äldre har vi en hel del men 1985 och framåt är det glest, kom igen skicka in =) 
Bilder kan mailas till styrelsen@osbykk.nu 
 

 

Vi ses i hallen! 

//Styrelsen OKK 
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