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Välkommen till Iskongress 2017! 
Vi i Stockholms Skridskoseglarklubb, SSSK, är glada och stolta över att som arrangörer av och värdar 

för Iskongress 2017, hälsa dig välkommen till ett fullspäckat dygn lördag-söndag 11-12 november 

2017! Kongressen, som är ett samarbete mellan SSSK och Skridskonätet, äger rum på Scandic 

Foresta, en borg som ligger högt upp vid Lidingöbrons östra fäste med en fantastisk utsikt över 

Värtan och Stockholm.    

Kongressen startar på lördagen med gemensam lunch med diskussioner bordsvis och sedan samlas vi 

i den stora Millessalen för en presentation av SSSK och Stockholms skridskoisar. Därefter lämnar vi 

över till Skridskonätet, vars fullmäktige sammanträder i plenum för att bland annat välja en ny 

ordförande. Skridskonätets utvecklingsgrupp kommer så att presentera nyheter på nätet. Resten av 

eftermiddagen kommer att ägnas åt två block med tre parallella sessioner för dig att välja mellan. 

Lördagen avslutas med en trerätters kongressmiddag. 

Söndagen ägnar vi åt ännu fler parallella, intressanta sessioner och avslutar detta intensiva dygn med 

en gemensam lunch innan vi skiljs åt för den här gången.  

Arrangörsgruppen arbetar för närvarande intensivt med att hitta intressanta ämnen och föreläsare 

för de totalt femton planerade sessionerna. Klart är att vi kommer att få ta del av det senaste inom 

säkerhet och ledarskap, få tips om hur man framgångsrikt värvar nya medlemmar och ledare, ta del 

av den nya skridskokartan och dess nya funktioner. Eventuellt kan det bli något om 

klimatutmaningen och kanske får vi till och med veta hur man ska bära sig åt för att kunna åka 

skridskor till man blir 100 år. Plus mycket annat. Israpportörerna kommer att ha ett eget möte liksom 

Friluftsfrämjandet. Så snart programmet är klart kommer det att läggas ut på 

http://www.skridsko.net/foreningen/konferenser/iskongress2017.html. Vi vill gärna framhålla att 

det kommer att bli gott om tillfällen att träffa nya bekanta och möta gamla vänner.  

Priset för detta dygn är 1 525 kronor plus 545 kronor för del i dubbelrum . I priset ingår 

konferensdeltagande, två luncher, en trerätters middag samt en frukost. Vi har huvudsakligen 

tillgång till dubbelrum men om du vill ha ett enkelrum är priset för detta kronor 990 kr. Antalet 

platser är begränsat så boka snarast möjligt och senast 7 april.  

Denna inbjudan riktar sig till dig som är israpportör, grenledare/klubbordförande och/eller 

fullmäktigeledamot och därmed röstberättigad i Skridskonätet. Övrig information finner du nedan.  

 

Vi önskar dig varmt välkommen till Iskongress 2017 och ser fram emot att ses i höst!   

  

http://www.skridsko.net/foreningen/konferenser/iskongress2017.html


  Stockholm 2017-02-28 
 

 

KONGRESSINFORMATION 
Uppdaterad kongressinformation kommer att presenteras efter hand på 

http://www.skridsko.net/foreningen/konferenser/iskongress2017.html. 

UNGEFÄRLIGA HÅLLTIDER 
Lördag    Söndag 

Registrering och kaffe från 10.00  Frukost från  07.30 

Kongresstart med lunch   12.45  Start program  08.30 

Start program  14.00  Lunch   12.00 

Kongressmiddag 20.00 

SCANDIC FORESTA 

Via den här länken kan du titta på hotellet, konferenslokalerna och rummen.  

https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-foresta. 

KOSTNADER 
Konferensavgift: 

1 525 kronor per person. I avgiften ingår konferensdeltagande, två luncher, en trerätters middag och 

kaffe lördag eftermiddag samt söndag förmiddag.  

Konferensavgiften betalas in klubbvis till SSSK:s pg-konto 44 43 34-7 senast den 1juli 2017.  

Du som bor utanför Sverige betalar via IBAN: SE45 9500 0099 6042 0444 3347 

BIC-kod (SWIFT-adress): NDEASESS 

Övernattning: 

Del i dubbelrum och frukost 545 kronor per person.  

Enkelrum och frukost 990 kronor per person. 

 

Bokning av hotellrum: 

OBS! Respektive klubb bokar själva sitt/sina rum hos Scandic Foresta på telefon 08-517 324 00. Ange 

Iskongress 2017 vid bokningen och meddela dessutom vem som delar rum med vem. 

Rummet/rummen betalas direkt till hotellet vid utcheckningen på söndagen.  

Tillgång till rummen från klockan 15. Frukost serveras från klockan 7.30. 

Bagaget kan lämnas i ett separat bagagerum och ytterkläderna hängs i en garderob i anslutning till 

vår registrering i lobbyn.  

Vill du komma redan på fredagen gäller samma priser för rum och frukost!  

Drinkbiljetter: 

Till lunchen serveras vatten och lättöl, till middagen serveras bordsvatten. Biljetter för inköp av dryck 

före och under middagen kommer att kunna köpas i receptionen under hela dagen.  

 

 

http://www.skridsko.net/foreningen/konferenser/iskongress2017.html
https://www.scandichotels.se/hotell/sverige/stockholm/scandic-foresta


  Stockholm 2017-02-28 
 

 

 

ANMÄLAN 
om deltagande görs klubbvis av respektive klubbs kontaktperson, som fyller i bifogade 

exceldokument, Anmälan Iskongress 2017.xlsx. Det ifyllda dokumentet skickas via e-mail till 

iskongress2017@skridsko.net, gärna så snart som möjligt men absolut senast 7 april.  Glöm inte att 

ange önskemål om eventuell särskild kost. 

Anmälan är bindande och avbokning av konferensen kan ske senast 1 juli. Vid avbokning efter detta 

datum kommer hela konferensavgiften att debiteras såvida inte klubben kan skicka en ersättare.  

Vid avbokning av hotellrum är sista datum 10 oktober.  

RESEINFORMATION – MED BIL 
Söderifrån: 

Följ E20 mot Lidingö/Värtahamnen. E20 svänger lite åt vänster och blir väg 277 mot Lidingö. Ta 

avfarten mot Herserud/Torsvik, där det även är skyltat med Foresta, och sväng höger till 

Herserudsvägen och fortsätt uppåt en liten bit.  

Norrifrån: 

Följ E4 mot Solna. Ta avfarten in på E20 Lidingö/Värtahamnen, som svänger lite åt vänster och blir 

väg 277 mot Lidingö. Ta avfarten mot Herserud/Torsvik, där det även är skyltat med Foresta, och 

sväng höger till Herserudsvägen och fortsätt uppåt en liten bit.  

Via denna länk, Google Map, kan du se hur just du tar dig till Foresta. På helgerna tas det inte ut 

någon trängselskatt i Stockholm. 

Parkeringsplatser finns på framsidan och baksidan av hotellet samt även några platser i garage. Fler 

platser finns vid Millesgården, som ligger alldeles i närheten av Foresta, samt i ett P-garage vid 

Torsviks Torg, 400 meter från hotellet. Vid behov kontakta receptionen för eventuell anvisning.  

RESEINFORMATION – MED TÅG OCH ALLMÄNNA KOMMUNIKATIONER 
Kommer du med tåg går du gången från Centralstationen till T-Centralen. Där tar du T-banans linje 13 

till Ropsten och tar någon av bussarna där, dock inte buss 238 för då får du en tur runt hela Lidingö 

och det har du inte tid med. Bussar avgår var tionde minut från Ropsten. Resan från T-Centralen till 

Torsvikstorg, där du stiger av, tar cirka 20-25 minuter. Från Torsvikstorg är det sedan en promenad 

på ca 400 meter till hotellet.  

För ytterligare reseinformation, se SL. Via SL:s app kan du köpa T-bane-/bussbiljetter.  

Start och slut för Iskongressen har avpassats efter ankomst- och avgångstiderna för tågen till och från 

Malmö, Göteborg och Sundsvall.  

KONTAKT 
Arrangörsgruppen för Iskongress 2017 når du via iskongress2017@skridsko.net. 

  

 

mailto:iskongress2017@skridsko.net
https://www.google.com/maps/dir/Scandic+Foresta,+Herserudsv%C3%A4gen+22,+181+34+Liding%C3%B6,+Sverige/@59.3600333,18.0505331,12z/data=!3m1!4b1!4m8!4m7!1m0!1m5!1m1!1s0x465f9d2c95b7ef8b:0x8c5a8c3062836fab!2m2!1d18.1205723!2d59.3600521
http://sl.se/
mailto:iskongress2017@skridsko.net

