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Inledning - Introduction 

Äntligen är vi igång med träning igen. Förra veckan hade vi ett första nätverksmöte tillsammans med alla de andra 

föreningarna i region Skåne. Alla föreningar dras med exakt samma problem med stängda hallar och skolor. 

Pandemifrågan skiljer sig lite från kommun till kommun, men i stora drag är det rätt likt. 

 

Vad har hänt? - What has happend? 

Vi har under nedstängningen av hallen haft digital Off Ice vi hoppas att det har uppskattats. 

Osby Kommun har tillåtit träning igen med max antal i hela hallen samt max antal i respektive omklädningsrum. I 

ishallen får max 300 personer vistas samtidigt, medan i konståkningens omklädningsrum får det max. vara 6 

personer. Föreningen (jag) har varit tvungen att skriva på kontrakt där vi försäkrar oss om att vi håller ALLA 

restriktioner som folkhälsomyndigheten rekommenderat. Skulle det visa sig att vi inte följer dessa, så riskerar vi 

att få repressalier i form av att inte få nyttja hallen alls. Ber därför alla att hjälpas åt att följa alla regler. 

Framtiden - Future 

Sportgruppen – Sport Group 

Träningarna är nu i full gång och träningstiderna ligger ute på hemsidan. Många har undrat om Off Ice 

träningarna är inställda, men det är dom inte. Vi likt alla andra föreningar i närområdet ska ha Off Ice. Dessa 

träningar förstår vi att barnen helst inte vill ha ute i snön, men det är helt OK enligt kommunens 

restriktioner att bedriva dessa träningar inne i hallen. Viktigt är att vi förhåller oss till alla restriktioner och 

håller avstånd mellan vandra under alla träningspass. Tränare och styrelse tittar på lämpliga träningstider 

så håll utkik på hemsidan så får ni uppdaterade tider. 

 

Vi saknar tyvärr en del åkare av olika anledningar. Vi uppmanar och hoppas att ni är sugna på att komma 

igång med träningen igen. VÄLKOMNA VÄLKOMNA. 

 

Tävlingarna i Skånes Konståknings Förbunds (SKF) distrikt är också nerlagda för tillfället. Man har ändå 

planerat med att vi ska komma igång med tävlingar igen vecka 11. Detta är dock en förutsättning på när 

kommunerna har möjlighet att öppna upp träningarna ingen. SKF menar på att våra aktiva åkare måste ha 

minst 3 veckors träning på is innan man kan börja tävla. 

 

Osby Konståkningsklubb var tilldelad en stjärntävling vecka 9 som sedermera blev inställd. Vi har under 

våren dragit en vinstlott då SKF valt att flytta denna tävling till vecka 14 i stället. Vi får verkligen hoppas på 

att restriktionerna släpper något och träning och tävlingar kan komma igång igen. 

 

Åkargruppen - Member Group 

Vi kommer nu att öppna upp för skridskoskolan igen. Detta är en utmaning för oss med tanke på ovan 

information om restriktioner. För att vi ska kunna bedriva skridskoskola så behöver vi dela upp dessa i minst 

2 grupper med lite mellanrum mellan träningstillfällena. Vi måste också bemanna upp på och runt om isen 

för att se till så att alla föräldrar tänker på att hålla avstånd. Ett schema för bemanning kommer att läggas 

ut på hemsidan och sättas upp utanför omklädningsrummet. Håll utkik. 

 

Önskemål om att börja sälja klubbkläder har också varit på tapeten, men tyvärr anser vi att 

sälja/prova/besöka på ett smittspridningssäkert sätt blir svårt och har då tillsammans valt att vänta med 

detta till kommande säsong. 

 



Övriga trivselaktiviteter är någon vi vill och strävar efter och när vi väl kan göra detta på ett 

smittspridningssäkert så gör vi det.  

Ekonomigruppen - Economy Group 

Vi har dragit igång vårens första försäljning. Ekonomin är otroligt ansträngd så här måste vi ALLA hjälpas åt 

att dra in pengar. Nu gör vi allt för att dra in så mycket pengar som möjligt för att rädda upp årets ekonomi 

något. Har ni några frågor så kontakta camilla.jonsson@osbykk.nu  

 

Bokförings och faktureringsprogrammet har varit nerlagt en längre tid på grund av strul på banken. Så fort 

vi har mer information kommer vi tillbaka. 

 

Under våren brukar vi lägga mycket tid på att jaga sponsorer till vår show. Detta är ett stort tapp för oss och 

vi behöver all hjälp vi kan få. Vi tänker oss att göra ett massutskick till tidigare sponsorer och försöka fin in 

lite pengar trots att vi inte har en show i år. Kan DU stötta till med detta arbete så hör gärna av dig. 

 

Covid 19 bidrag för hösten ekonomiska tapp är nu igång. Styrelsen jobbar med att skriva ner allt 

ekonomiskt tapp och vi får hoppas på att få ett ekonomiskt stöd från staten. 

Styrelse - Board 

Många undrar säkert hur vi tänker kring faktureringen för vårsäsongen. Minskad träning under januari månad, 

inställda tävlingar etc. Vi har därför beslutat att reducera kostnaderna med 35% för denna termin. Så fort vi 

inventerat alla åkare och faktureringsprogrammet är igång så skickas ny faktura ut. 

 

Tränarfrågan är högaktuell och vi har lagt en ansökan om ny tränare på Svenska Konståkningsförbundet. Vi har i 

nuläget fått in 5 ansökningar och vi har haft en första intervju idag redan. Vi hoppas att så snart som möjligt 

kunna hitta en lösning så att vi inom kort kan börja med att bygga strategin och ekonomin för komman de säsong. 

Avslutning – Termination 

Tack alla som hjälper till och driver föreningen framåt. Vi får hålla ut några månader till sen hoppas vi på att allt 

blir normalt igen. 

Lycka till med allt och ta hand om varandra. Vi ser fram emot en grym vår, sommar och en fantastisk säsong 

21/22. 

Mvh. Ordförande Ola 
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