INFORMATION FRÅN SKRIDSKOKLUBBEN TROLLHÄTTAN.

Detta är ett levande dokument, uppdaterades senast 2021-11-26.
Skridskoklubben Trollhättan(SKT) är en ideell förening, där de flesta ställer upp utan ekonomisk
ersättning. För att det skall fungera så är det önskvärt att man hjälper till på olika sätt. Det kan
handla om allt från att ta fram skyddskuddar på träning, ställa upp som funktionär vid våra
arrangemang och bistå ledarna. Ju fler som är delaktiga desto trevligare för alla.
Föreningens ambition är att ha låga medlemsavgifter, så att alla som önskar åka skridsko kan
göra det. Vi erbjuder de som önskar låna bra materiel att göra det till en rimlig kostnad. För detta
tar vi ut en hyra, som är differensierad beroende på hur dyr ex.vis skridskon är. Tanken är att man
inte skall behöva köpa skridskor varje år så länge ungdomarna växer.
Visst är det självklart, att vi är rädda om föreningens utrustning och materiel. Detta betyder också
att vi inte tränar med klubbens officiella tävlingstrikå, såvida man inte köpt en egen sådan.
Däremot är det helt okej att träna i ’äldre’ trikåer, vilka finns att lånas. Vill man låna något, så
skriver man upp det eller kontaktar någon ledare. Om man slutar, så ansvarar man själv för att allt
man lånat återlämnas till föreningen.
Vi hoppas att var och en hjälper till och bidrar utifrån sin egen förmåga. Några gången om året
kommer vi ut med en förfrågan och känner ni att det skulle fungera för er, så är vi tacksamma för
er medverkan.
De aktiva som önskar åka på bekostade tävlingar (tävlingar utanför Trollhättan), där SKT står för
startavgifter och del av boende och resor, måste visa intresse genom träningsflit. Det går inte att
komma och träna inför en tävling eller när man ”känner” för det. Det är också självklart att man
ställer upp i våra egna tävlingar.
Till SM-tävlingarna är det så att föreningen väljer ut vilka aktiva som får åka och representera
föreningen. I samband med dessa tävlingar står SKT för viss del av kostnaderna för startavgift,
resa och boende.
Förändringar på tränings- och tävlingstider, meddelas i samband med träningar och läggs även ut
på hemsidan www.sktrollhattan.se.

Har ni några funderingar, så är det bara att fråga. Alla ledare och styrelsen är er behjälplig.

// Styrelsen

