
Varmt välkomna till
IFK Helsingborgs skridskoskola

Skridskoskolan är basen i vår verksamhet och första steget in i konståknings världen. I
skridskoskolan arbetar föreningens tävlingsåkare med att lära ut skridskoåkningens
grunder och så småningom mer konståkningsanpassade övningar till de aktiva. Träningen
som vänder sig till såväl nybörjare som mer stabila och erfarna skridskoåkare ger en bra
grund för såväl konståkning som hockey eller bara allmän skridskoåkning.

Det ska vara roligt att lära sig att åka skridskor! Det är viktigt att alla barn har roligt på
isen tillsammans med sina ledare och vänner i respektive grupper.

Närvaro:
Skridskoskolans verksamhet bedrivs i Helsingborgs ishall, Olympiarinken i B-hallen. Det står alltid en
vuxen och tar närvaro vid entrén. Glöm inte att pricka av er vid entrén i inskrivningen när ni anländer.

Frånvaro:
Om barnet inte kan komma på träningen eller bestämt sig för att sluta skall ansvarig tränare
informeras. Detta för att åkare på kö skall kunna beredas plats i klubben. Ingen återbetalning görs.
Avanmälan skickas till skridskoskolan och kassör via e-post. Aktuella e-postadresser finner ni på
klubbens hemsida.

Omklädningsrum:
Det finns dessvärre ingen tillgång till omklädningsrum, utan ombyte sker inne i ishallen eller på
närmsta toalett. I båsen får enbart åkare och tränare vistas. Skor drar med sig stenar och grus vilket
förstör skenorna på skridskorna.

Gruppindelningar och märken:
Barnen delas in i grupper av tränarna efter kunskapsnivå. Vid frågor kontakta huvudansvarig tränare.

Tränarna tränar efter teknikmärket med figuren som heter Leo. Märkena Leo finns i 8 st olika färger,
varje färg motsvarar en svårighetsgrad i stigande ordning. Dessa märken går att läsa om på
www.svenskskridskoskola.se.

Alla barn får möjlighet att träna på olika märken längst säsongen, för att visa vilken kunskapsnivå de
är på. Det är klubbens egna tränare som bedömer om åkaren klarat övningarna som ingår i

http://www.svenskskridskoskola.se


Leo-märket. Märket går att beställa samt köpa i vår entré. I slutet av varje period , vid  de två sista
tillfällena får alla barn möjligheten att visa upp sina färdigheter för de ansvariga tränarna.

Klädsel och skridskor:
Vi rekommenderar varma figurnära kläder som är smidiga att åka i, vantar, hjälm och stadiga
skridskor. Hjälmen är obligatorisk för alla barn i skridskoskolan. Märk hjälmen med barnets namn och
ett mobilnummer vi kan nå er på.

I skridskoskolan ställs inga krav på särskilda konståkningsskridskor, men vi strävar efter att
skridskorna ska vara av bra kvalitè. Detta är jätteviktigt, både för att inte skada fötter,vrister och knän
genom att stå snett och ostabilt i skridskorna.

Skötsel av skridskor:
● Skydda skridskorna med mjukt överdrag i tyg.
● Torka av skridskorna med en handduk efter varje träning, noga!
● Ha aldrig hårda skridskoskydd på mer än när du går med skridskorna. Blöta skridskoskydd

gör så att skenorna rostar.
● Rengör de hårda skridskoskydden då och då så inte grus och smuts skadar skenorna.
● Låt kunnig konståkningsslipare slipa skridskorna med jämna mellanrum. Ta kontakt med

ansvarig tränare eller personal i inskrivningen för mer information om vart man kan lämna in
sina skridskor för slipning.

Hjälm och huvudskydd:
I skridskoskolan är hjälm obligatorisk för alla barn. När barnens kunskaper och balans förbättras,
plockas hjälmen bort då det inte längre är ett hjälpmedel utan ett hinder i barnets vidareutveckling
som konståkare.

En del barn byter ut hjälmen mot ett huvudskydd så småningom. Åkaren byter ut hjälmen mot
huvudskydd i samråd med tränarnas bedömning. Det är jätteviktigt att alltid prata med sin tränare och
få ett godkännande.

Åkaren tar av sig hjälmen när tränarna bedömer att den inte längre behövs. Det tränarna tittar främst
på är åkarens balans i olika konståkningsmoment så som hopp, piruetter och steg. När man börjar åka
utan hjälm är individuellt. Att ta av sig hjälmen är inte ett mål, utan den finns med så länge som
tränarna bedömer att åkaren behöver den för sin säkerhet. Säkerheten går alltid först och detta gäller
även när barnet byter ut hjälmen mot ett huvudskydd.

Slipning av skridskor:
Slipning av skridskor kostar 100 kr. Slipbiljett köps innan man lämnar skridskor för slipning. Ifylld
biljett läggs i skridskorna i vagnen vid entrén i inskrivningen.



Frågor?:
Ställ gärna frågor till våra tränare, men gör det efter träningspasset. Det går utmärkt att ställa frågor
till den personal som sitter i inskrivningen. Om ni inte fått era frågor besvarade ber vi er kontakta oss
via e-post. Aktuell e-postadress hittar ni på klubbens hemsida under föreningsinformation-kontakt.


