
Hej!

Lördagen den 25 mars är vår årliga Vårshow i Ulricehamns ishall. 
De två föreställningarna är kl 11-13 och kl 15-17. Bjud in alla nära och kära för en fantastisk upplevelse.

Vårshowen är en av de viktigaste inkomstkällorna för klubben och för att kunna genomföra den 
behöver alla föräldrar hjälpa till med olika saker som bakning och lotterivinster. Vi behöver också 
funktionärshjälp med servering, försäljning av lotter och hjälp i omklädningsrummen. 
Alla barns föräldrar hjälper till på en av föreställningarna och har möjlighet att titta på den andra. För 
den föreställning man tittar på så köper man biljett.

Kläder
Det finns eller sys upp showkläder som ni får låna och de delas ut på generalrepetitionen. Vissa 
kläder kommer ni behöva ha med själva, men tanken är att ni inte ska behöva köpa några kläder. 
Försök låna och om ni undrar över något kontakta tränaren eller någon ur projektgruppen, så ska vi 
försöka lösa det på bästa sätt. I dokumentet Samlad information på vår hemsida, finns allt om vad 
barnen ska ha med sig. (kommer publiceras i början av mars)

Generalrepetition
Torsdagen den 23 mars är generalrepetitionen kl 17.00 – 20.00 och då ska alla showkläder vara med. 
Det är obligatoriskt för alla åkare som ska vara med i showen att vara med på generalrepetitionen, 
förutom skridskoskolan (SK), som det är frivilligt för. Alla funktionärer till omklädningsrummen ska 
vara med, för vi ska genomföra allt precis som på showdagen. Det finns möjlighet att köpa korv med 
bröd och enklare fika i vårt café, Hyllan, den här dagen.

Uppdrag
Läs igenom dokumentet Samlad information på hemsidan, för att se vad just du ska hjälpa till och 
bidra med. Titta sedan i respektive områdes egna informationsdokument. Har du inte möjlighet att 
hjälpa till den tiden som du har blivit tilldelad, kontakta ansvarig för respektive område för att byta. 

Biljetter
Vi kommer att sälja förköpsbiljetter, tors 16 mars kl 17:00 - 18.00, och även tors 23 mars 
kl 18:00 - 19:00 i Ishallen. Biljetter finns också till försäljning på showdagen. Men säkra din plats och 
korta köer genom att köpa innan.
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Info till föräldrar och åkare



Lunch
Showen kräver mycket av åkarna både på generalrepetitionsdagen liksom på showdagen. Tänk på 
att äta och dricka under båda tillfällena.

På showdagen finns det möjlighet att köpa lunch mellan kl 13.00 -14.15  på Hotell Lassalyckan

Lunchen kostar 95 kr / person och inkluderar sallad och måltidsdryck.
(Erbjudandet gäller åkare och föräldrar).

Föranmälan för lunch görs på mail showlunch@ulricehamnskk.com senast torsdagen den 16 mars 
och ska innehålla information om vilka som ska äta och en bild på betalningen samt om ni önskar 
specialkost.

Betalning av lunchen sker genom att Swisha till 123 311 79 59 eller sätt in summan på bankgiro 
5946-3034.
Märk betalningen med "Showlunch" och namn. - Ex ”Showlunch, Anna Andersson”.

!OBS att anmälan är inte giltig förrän du betalat.som önskar lunch. Anmälan är inte giltig förrän du 
betalat (skicka med bild på betalning i anmälan. ) Om ni behöver speciell kost så anmäler ni det till 
showlunch@ulricehamnskk.com 

VIKTIGT, läs noga igenom all dokumentation på klubbens hemsida - www.ulricehamnskk.com under 
rubriken Vårshow 2023. 

Kolla dessutom era schematider på hemsidan då det kan bli justeringar av träningstider. 

Har du som åkare inte möjlighet att vara med så meddelar du din tränare omgående.

Vi ser alla fram emot en ny succé!! Välkomna! 

Projektgruppen
/Sara Jacobson


