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KICKI NILSSON

Lång erfarenhet av träning med åkare på alla nivåer.
Utbildar ledare och tränare.
GIH- utbildning, steg 4B och internationell tränarutbildning.

JENNIFER LÖÖF

Jennifer har varit aktiv åkare på A-nivå, och därefter tränare och koreograf i Lerums KK.
Vid sidan av sina studier på psykologprogrammet i Karlstad var hon huvudtränare
i Färjestad BK konståkning. Tränarutbildning 2B.

MONIQUE VAN DER VELDEN

Har instruktörsutbildning och är tränare i Säffle Konståkningsklubb.
Monique har även jobbat som tränare i Las Vegas, Nederländerna och Belgien,
och deltagit i junior-VM, EM och VM i konståkning.

MAJA BRODÉN

Driver företaget ENCIMA och jobbar som dansare, danspedagog samt koreograf.
Medverkat i mängder av föreställningar, en del musikvideos och modelljobb. Maja
har en grund i balettens teknik men jobbar mycket med hip hopens tyngd och kraft.
Självsäkerhet i kombination med kroppskontroll är det viktigaste i Majas undervisning.

ELISE FAHLANDER

Före detta åkare- fri 4 och basic 4. Tränare sedan 14 år tillbaka, utbildad via SKF,
och studier inom ledarskap via universitet.
Ordförande i Västra Svealands Kontåkningsförbund

JENNY BODIN

Före detta åkare- fri 4 och basic 4, Tränare sedan 15 år tillbaka, utbildad via SKF, och
studier inom ledarskap via yrkeshögskola och universitet.

SANNA PERSSON

Tränare steg 2B, samt utbildad nationell DVO. Sanna har även domarkurs steg 1,
och har varit tränare i Färjestad BK Konståkning sedan 2009.

FLER STEG 1 OCH 2-TRÄNARE KOMMER ATT TILLKOMMA!

Färjestad Iceskating Camp
Karlstad, 7 - 10 juli 2022
Lägeralternativ

Lägret består av fyra dagars träning. Det finns
tre träningsalternativ, med ett, två eller tre
ispass per dag och ett pass office/dans.
I lägeravgiften ingår tränaravgift, ishyra och
för alternativ 2 och 3 ingår mat.
Alternativ 1 - för åkare utan test
1 ispass och 1 office/dans 1400 kr
Alternativ 2
2 ispass och 1 office/dans 2600 kr
Alternativ 3
3 ispass och 1 office/dans 3200 kr
Under lördag och söndag kommer Instruktioner
att ske både på engelska och svenska för alt.
2 och 3.

Anmälan och betalning

Anmälan ska ske senast den 31 mars 2022,
via bifogad länk nedan. Anmälan är bindande.
Anmälan efter 31 mars är möjlig i mån av
plats.

!!

Eventuellt kommer det finnas möjlighet
att boka privat- och programträning.
Detta ingår inte i lägeravgiften, utan blir en
extra kostnad. Bocka i intresse vid anmälan!

Gruppindelning

Åkarna placeras i grupper i samråd mellan
tränarna, och delas in efter test/skridskomärke
så att alla åkare får den bästa träningen efter
sin nivå. Gruppindelningen kan komma att
ändras av tränarna under lägrets gång.

Lägeravtal
•
•
•
•

Anmälningsavgift

Anmälningsavgiften är 500 kr och skall
betalas in i samband med anmälan, senast
31 mars 2022. Avgiften betalas till Färjestad
BK Konståkningsklubbs bankgiro 896-9636.
Märk din betalning med Förnamn + Efternamn på anmäld åkare och ”Camp”.
Inbetald anmälningsavgift är en förutsättning
för att åkaren ska antas till lägret. Betalning
för återstående lägeravgift sker via fakturering. Faktura skickas ut under april månad
och avgiften skall vara betald enligt datum
angiven på fakturan.

•
•

Färjestad BK Konståkning tar inget ansvar
för skada eller förlust av egendom som
drabbar deltagare under lägret.
Enskild person är betalningsskyldig vid
skadegörelse
Lägeravgiften återbetalas vid sjukdom,
men endast vid uppvisande av giltigt
läkarintyg.
Om lägret avbryts p.g.a Force Majeure
(långvarigt strömavbrott, kylmaskinshaveri,
brand eller annan omständighet) återbetalas
endast lägeravgiften motsvarande den tid
som du inte har utnyttjat.
Varje deltagare ansvarar själv för att ha
fullgott försäkringsskydd
Skulle lägret inte kommer att kunna
genomföras pga situationen med
Covid-19, kommer full återbetalning att ske.

Kontakt

Frågor? kontakta oss på info@fbkkonst.se

Vi återkommer till anmälda åkare i april med
besked om åkaren fått plats och mer information om lägret.
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Anmäl dig här
senast 31 mars

