VERKSAMHETSPLAN FÖR SÄSONGEN 2008-2009.
Vi kommer oförtrutet att arbeta efter vår målsättning
--- ATT HA EN BRED VERKSAMHET, FRÅN BAS TILL ELIT --Skridskoskolans verksamhet och konståkningsgruppens omfattning vill vi behålla på
samma starka nivå. Vi fortsätter att delta i Svenska Konståkningsförbundets satsningar på
bl.a. läger, utbildningar, tävlingar o.s.v.
Luleå AKF har som mål att kunna arrangera ett internt veckoläger i augusti 2008. Vi
kommer att försöka klara detta uppdrag med klubbens egna tränare. I mån av plats
kommer vi bjuda in åkare från Malmfälten i första hand.
Norrbotten Cup kommer att genomföras den 18-19 oktober med anledning av de istider
som finns att tillgå, samt av hänsyn till andra tävlingar. Kommande säsong är SKF-trofén
planerad att genomföras i Luleå i slutet av säsongen, men det är oklart om det finns istider
tillgängliga. Arrangemanget av SKF-trofén sker tillsammans med Luleå KK samt Piteå
KK, och eventuellt övriga föreningar i Norrbotten.
I december planeras en julshow med deltagare från både Skridskoskola och Konståkning.
Ett miniläger i slutet av säsongen, där vi bjuder in andra föreningar, finns också med i den
preliminära planeringen.
Ett önskemål om fördelning av istider är framlagt till Luleå Kommuns Fritidsnämd, men
om det antagits, har vi ännu inte fått besked om. Det innebär i korthet fler timmar att
fördela för samtliga åkare, men samarbetet med Luleå KK om elittimmarna kommer då att
upphöra.
Ett beslut om försäljning av ishallarna till Luleå Hockeyförening har tagits av kommunen,
men är i dagsläget mycket osäkert p g a ändrade regler för momsavdrag, som gör affären
betydligt kostsammare för kommunen, och vi vet idag inte exakt hur uppgörelsen kommer
att se ut. En D-hall skall byggas och planeras vara i drift under senhösten eller vintern.
Styrelsens arbete pågår med att överföra arbetsuppgifter som idag pga språket sköts av
andra än huvudtränaren.
Vi hoppas och tror på ett fortsatt starkt engagemang från alla föräldrar i LAKF.
Allt arbete gör vi för våra barns och ungdomars skull, för att de ska få utöva
konståkning i samma utsträckning som tidigare säsonger. Är vi många som delar på
uppgifterna, så blir det självklart en mindre börda för alla.
TACK för ännu en fantastisk säsong.
Styrelsen för LAKF
/ Ordförande Britta Pettersson

