
Det kom som en blixt från klar himmel. Självklart borde Nyköping ha ett rollerderby-lag!

Attityd, färg och fart i en salig röra blandas med kakor och blåmärken.

Efter en workshop under våren 2018 med hjältarna i GoRullaz (Linköping) formades

drömmen, Ung Kraft startade en sektion för rollerderby, vi ansökte och beviljades

medlemsskap i Skridskoförbundet, Korpen Nyköpings vackra trägolv i Gumshallen 

blir vår hemma-arena och vips så är vi igång.

Namnet kommer sig av föreningen Ung Krafts tidigare headquarters 

på Slakthuset i Nyköping.

Vi har fattat så långt att det är viktigt med coola namn.Så SlaughterSisters blev det.

Trots namnen så är vi självklart öppna för alla, oavsett könsidentitet.

Vi kan bli hur många som helst, det finns alltid en plats för dig!

Ett gäng har tydlig överdoserat Soy Luna och tillbringar sin träningstimme med att skapa

koreograferade dansakter på hjul. Ett annat gäng har hybris och kör efter parollen “fake it

til you make it” och hävdar sig träna rollerderby.

Smårullarna i RollerPlay fostras till att bli goda storasystrar med hjälp av Enhörningens saga.

Våra träningar innehåller många minuter rull, men det vi ser som den viktigaste delen är

stunden då gänget samlas kring kakburken. 

Vår kakfilosofi bör bli världsberömd, det är där och då vi diskuterar det viktigaste.

Kakfilosofin är vårt mål, vi lyfter ämnen som mod, självkänsla och att hjälpa andra. 

Rullskridskorna är vår metod för att nå dit. 

Vi tränar för att ha roligt i första hand och utgår alltid från vår egen dagsform.

Vi fattar att det är skitsvårt att ta sig fram på hjul, vi har liksom märkt det, 

men det stoppar oss inte från att träna. Du behöver inte kunna något, 

kom och ta en kaffe och kolla första gången så kommer du inte kunna låta bli att provrulla 

och sedan är du fast! 

Vi har grupper för alla från 3 år och uppåt, vi arrangerar rullskridskodiscon, prova-på,

barnkalas, företagsevent, föreläsningar i kakfilosofin och deltar i event. 

Vill du inte träna med oss så hittar vi gärna på ansvarsområden och viktiga titlar som kan

stötta vår verksamhet på andra sätt. Vi har exempelvis en sportchef och en

materialansvarig men vi saknar en imagekonsult,  en medlemsassistent och en

pressansvarig. Viktiga verksamheter behöver viktiga ansvar liksom.

Välkommen till SlaughterSisters Rollerskate!

SLAUGHTERSISTERS

www.slaughtersisters.se
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