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1) Kontingent sesongen 2022-2023 

Faktura på kontingent og treningsavgift for sesongen 2022-2023 ble delt ut. Samtlige er satt 

opp med familiemedlemskap. Da er både foreldre og barn medlem i skøyteklubben og 

foreldre har da stemmerett på årsmøte. Forskjellen på enkeltmedlemskap og 

familiemedlemskap er kr 300,-. Dersom noen ikke ønsker familiemedlemskap, kan dere bare 

selv endre beløpet (redusere det med kr 300,-). Men vi håper flest mulig ønsker 

familiemedlemskap. For eventuelt barn 2 betaler dere da kun treningsavgift.  

2) Klesbestilling 

Egenandelen på kr 500,- er tatt med på fakturaen med medlemskontingent/treningsavgift. 

Boblejakker ble delt ut til de som hadde bestilt. 

Det har kommet til en del nye løpere etter at vi tok opp klesbestilling. Alle som ønsker å 

bestille klær, må sende bestilling snarest til undertegnede, så skal vi sørge for at alle får klær 

før jul. For dere som er nye: En komplett klespakke koster kr 500,-. Den inneholder: 

Boblejakke, overtrekksjakke og -bukse, T-skjorte, løpstrikot, lue og pannebånd. Hvis barnet 

mot formodning skulle slutte, må klærne leveres tilbake. Skjer dette i løpet av det første 

året, blir de 500 kronene tilbakebetalt. Mail med bestillingsskjema er sendt ut til de dette 

kan være aktuelt for. 

3) Hjemmeside 

Vi oppfordrer alle til å titte innom vår hjemmeside www.s-s-k.no minimum to ganger i uken. 

Fremover blir det her informasjon blir lagt ut. Informasjon vedrørende rekruttgruppa finner 

du ved å klikke på rekruttgruppa i de blå feltene øverst og deretter på menyknappen helt 

øverst til høyre (hvis du bruker mobilen) Hvis du bruker en PC, klikker du bare på 

rekruttgruppa, og du får en ny meny på venstre side. Informasjon på disse sidene erstatter 

mailer/SMS’er fra meg i fremtiden, så det er viktig at dere alle titter innom her med jevne 

mellomrom. Klikk også på det blå feltet «Aktiviteter denne uken». Denne blir oppdatert hver 

søndag og her finner du alle aktiviteter den kommende uken. 

4) Sesongprogram Sandefjord Skøiteklub 

Sesongprogrammet ble delt ut til alle sammen med kontingenten. Vi oppfordrer alle våre 

medlemmer til aktivt å bruke de firmaene som annonserer i programmet. De støtter klubben 

vår økonomisk, da bør vi forsøke å støtte dem tilbake ved å bruke deres tjenester når vi 

trenger dem. Dette gjelder spesielt GokstadApotek og Sparebank1 som er våre 

hovedsponsorer. Apoteket besøker vi alle med jevne mellomrom – bruk GokstadApotek!!! 

5) Løp fremover 

Vi oppfordrer alle foreldre til å oppmuntre barna til å forsøke seg i noen løp fremover. Det 

mest aktuelle for denne aldersgruppen er løp i Tønsberg og kanskje Skien, i tillegg til 

Sandefjordløpet i Vikingskipet på Hamar. Vi kommer til å legge ut på hjemmesiden de løpene 

som er aktuelle og som Ellen blir med på. I tillegg til disse arrangerer Tønsberg Turn klubbløp 

en del torsdager i løpet av vinteren. Dette er veldig uhøytidelige løp som er fine løp å øve 

seg på for urutinerte rekrutter. Det er planlagt å legge is i Tønsberg ca. 15. november, så 

første mulighet til å gå løp blir en gang etter det. Vi kommer tilbake med mer info når vi vet 

http://www.s-s-k.no/


noe mer konkret. Men igjen: Løp er ufarlig og morsomt – og vi oppfordrer alle til å forsøke 

seg. Vi kommer til å prioritere å være med på ikke så altfor mange løp første sesong, men da 

håper vi til gjengjeld at både barn og voksne stiller opp. Vi holder da sammen som en klubb, 

fint hvis vi står noenlunde i samlet flokk og heier på alle våre løpere slik at samtlige får en 

god opplevelse. 

6) Sandefjordløpet 2023 

18. – 19. februar arrangerer Sandefjord Skøiteklub Sandefjordløpet i Vikingskipet på Hamar. 

Det blir 19. gangen vi arrangerer dette løpet som er det største skøyteløpet for barn og unge 

i Norge. Mellom 300 og 400 løpere deltar her. Vi oppfordrer alle våre løpere til å sette av 

denne helgen og bli med på dette. Det er en fin opplevelse både for små og store. Det er 

morsomt å gå løp i selveste Vikingskipet og det er masse sosial hygge både for barn og 

voksne. Vi bor på Astoria Hotel i Hamar sentrum, og dere trenger ikke tenke på å bestille 

hotellrom – vi har reservert mange rom. Vi bruker å reise opp på fredags ettermiddag. På 

fredag har vi da ofte en trening, mens det er løp på lørdag og søndag. Alle som er med på 

dette for første gang, og det gjelder for alle dere rekrutter, så slipper dere dugnadsoppgaver. 

Dere skal få lov til å nyte helgen sammen med barna. Dere betaler en egenandel for 

hotellrom på kr 200,- pr. natt for dobbeltrom (løper + en voksen), kr 300,- pr. natt for 

trippelrom og kr 400,- pr. natt for familierom. Merk at vi har begrenset antall familierom. Vi 

subsidierer rom for løpere og foreldre, ikke øvrig familie. Startkontingenten dekkes også av 

klubben. Det samme gjelder iskort som barna må kjøpe for å få gå i Vikingskipet. Vi håper å 

se flest mulig av dere på Hamar 18. – 19. februar. Mer informasjon kommer når det nærmer 

seg. 

7) Skøytesliping 

Etter trening førstkommende tirsdag vil det sitte noen trivelige karer i 2. etasje i ishallen og 

tilby seg å sjekke skøytene deres og slipe de dersom det trengs. Vi oppfordrer alle til å 

benytte seg av dette tilbudet. Skarpe skøyter gir en bedre opplevelse. Så sett av litt tid til å få 

slipt skøytene etter trening tirsdag 1. november. Dette gjelder kun de som låner skøyter av 

klubben. 

8) Oppbevaring/vedlikehold av skøyter 

Når dere nå får slipt skøytene, er det viktig å ta vare på dem. Bruk alltid de blå kalosjene når 

dere går på gulvet eller betongen utenfor isen. Går du med skøytene uten disse på betong, 

blir de slue med en gang. Etter trening tar du av kalosjene, tørker godt av skøytene og tar på 

«sokkene» som du har fått. Veldig viktig at skøytene ikke ligger våte i bagen med kalosjene 

på – da ruster de!!! Så vær nøye med dette, så har dere skarpe skøyter lengre. 

9) Konstruktive innspill og spørsmål mottas med takk 

Vi er opptatt av at Sandefjord Skøiteklub skal være en trygg og god klubb å være i. 

Konstruktive innspill mottas med takk – det er slikt som gjør oss bedre. Og er det noe du 

lurer på, ikke nøl med å ta kontakt med undertegnede. 

 

Sandefjord, 26.10 2022 


