
Välkommen till Skridskons dag på 
Sollentunavallen i Sollentuna 
Söndagen den 9 november 

 
Sollentuna Skridskosällskap hälsar alla hjärtligt välkomna till bandyplanen på Sollentunavallen. Bandyrör, 
hockey, långfärds eller hastighetsskridskor, klubba eller inte klubba spelar inegen roll. Möjlighet finns att 
prova hastighetsskridskor, vi har ca 30 par för utlåning, främst i barnstorlekar. 
 

08:15 - 10:45        Allmänhetens åkning med klubba, puck och boll.  
 

11:00 - 13:00        Allmänhetens åkning utan klubba, puck och boll. Långfärds  
 och hastighetsåkning på rundbanan, lek i mitten.  
 

13:15 - 13:45        Träning hastighetsåkning  
 

14:00 - 17:00        Tävling hastighetsåkning  
 

 När tävlingen är slut eller senast 17:00 : 
17:00 – 19:00 Allmänhetens åkning utan klubba, puck och boll. Långfärds och 

hastighetsåkning på rundbanan, lek i mitten.  
19:00                    Avslutning ! 
 
På Sollentunavallen sker samtidigt flera kringarrangemang, grillning, försäljning av mat o 
dryck, information från Skridskoförbundet och andra organisationer. Skridskospecialisten 
på plats med försäljning av skridskor, dräkter, tillbehör m.m. Även möjlighet att hyra 
långfärdsskridskor.  
 
Vi kommer att ha försäljning av hamburgare, korv, kaffe bullar m.m. samt information om klubben och vår 
verksamhet. Grillarna hålls igång hela dagen för den som vill grilla sin egen korv. Svenska 
skridskoförbundet kommer att informera om hastighetsåkning och långfärdsåkning. Skridskospecialisten, 
kommer också att finnas på plats med skridskor, kläder och tillbehör till försäljning. 
Förhoppningsvis kommer flera organisationer och företag att finnas på plats med information, tanken är att 
det ska kunna vara en träffpunkt för alla som är intresserade av skridskor i olika former. 
Det kommer även finnas möjlighet att hyra långfärdsskridskor för den som vill prova på.  
För den som vill anmäla sig till tävlingen i hastighetsåkning finns en särskild inbjudan på Svenska 
Skridskoförbundets hemsida: www.skridsko.se, är du intresserad går det också bra att höra av sig direkt 
till klubben, se nedan. 
 
Sprid gärna informationen vidare till alla skridskoåkare så att det blir en trevlig dag på 
Sollentunavallen söndagen den 9 november. 
 
Kontaktuppgifter:  
Lennart Gustafsson, Ordförande 08-626 88 71, 0704-26 4453 
lengus@bredband.net      
            l 
Nils Engnell, sekreterare         08-96 46 30                        
nils.engnell@comhem.se  


