IFK MORA skidklubb nyhetsbrev oktober
Hösten är här och snart har vi vinter med massor av snö. Det är väl det vi
skidintresserade önskar och är man sugen på skidåkning så finns det inom
närområdet snart.
Klubbresa:
Skidklubben har ordnat med en resa för medlemmar till Madshus och Swix fabriken i
Norge. Resan sker måndag 23 oktober och vi åker på morgonen klockan 05.30. Vi
kommer tillbaka till Mora måndag kväll. Anmäl dig senast den 20 oktober via mejl till
skidor@ifkmora.se
Klubbkväll:
Skidklubben kommer ha en klubbkväll hos Johns Sport med Madshus och Swix.
Under denna kväll har du 30% på JR produkter (ungdom/junior) och 40% på SR
produkter (vuxna). Det är utprovning och beställning av skidor, pjäxor, stavar och
vallor. Välkommen till Johns Sport måndag 16 oktober klockan 15.00 - 18.00.
Funktionärsträff:
Skidklubben välkomnar dig till en träff för funktionärer. Vi önskar att du vill ställa upp
för skidklubbens arrangemang i vinter. Träffen är vid Vasaloppets hus den 6
november klockan 18.30. Vi kommer dela ut skidklubbens nya röda mössa från Craft
denna kväll. Boka in denna kväll och mer utförligt program kommer.
Funktionärsfest:
Vasaloppet har en funktionärsträff i Sälen den 11 november. Klockan 15.30 är det
avresa med buss från Vasaloppet hus till funktionärsfesten i Sälen, Högfjällshotellet.
17.00 ankomst Högfjällshotellet, med mingel i pianobaren.
19.30 - 23.30 Funktionärsfest.
24.00 hemresa för dig som inte har bokat övernattning på Högfjällshotellet. Finns
även hemresa för dig som bokar övernattning och vill vara med på söndagens
program. För mer information och anmälan, mejla till: susanne.ericson@ifkmora.se
Öppning med tidig snö 11 november:
Det nya huset vid Mora skidstadion står snart klart och du är välkommen till
öppningen av detta och även med tidig snö i Vasaloppsarenan.
Program under lördagen:

11.00 - 14.00 Officiell öppning av arenan i Mora.
11.00 - 11.30 Eva-Lena Frick, VD Vasaloppet öppnar arenan på Mora skidstadion
och inleder därmed årets skidsäsong.
11.30 Invigning av nya föreningshuset, samt aktiviteter i området Mora skidstadion.
13.00 Avtäckning av årets Vasaloppsmotiv.
Medlemsförmåner:
Vi har en ny förmån för dig som medlem. Skidklubben har inlett samarbete med
Europcar. Du kan hyra bilar/bussar till 15% rabatt samt även hyra Thule skidboxar
upp till 40% rabatt eller köpa till 15% rabatterade priser.
Du väljer mellan två storlekar på skidboxarna, 70 cm eller 90 cm breda.
Länk till biluthyrning och information: https://www.europcar.se/moraskidbilen
Länk till uthyrning/köp av skidboxar: http://www.lastasmart.se/hyr-ellerf%C3%B6rvara/inlogg-ifk-mora-37242809
Lösenord för att logga in till erbjudandet: Skidor2017
När man hyr skidbox så kommer skidklubbens logga vara på skidboxen, fram, bak
och på sidorna.
Mer om andra förmåner läser du på vår hemsida.
Skidor hela livet:
Full fart pågår under onsdagar och vi har många positiva motionärer. Om du inte har
varit med förut är du välkommen att börja motionera hos oss. Du väljer själv din nivå
och aktivitet.
Vi samlas vid Mora skidstadion onsdagar klockan 18.30.
Beställning kläder Craft:
Det var många som beställde kläder sist vid visningen och utprovning. Johns Sport
kommer ha två veckor till med beställning och visning för dig som missade sist. Detta
gäller för Barn & Ungdom, motion och alla övriga medlemmar. Under V. 46 och V. 47
kommer du att kunna beställa kläder på plats.
MORALOPPET:
Lördag 20 januari kommer MORALOPPET genomföras i klassisk Vasaloppsterräng.
Loppet är 44 km och seedningsgrundande till Vasaloppet.
Anmälan är öppen via skidklubbens hemsida. Se till att anmäla dig i tid, då det är
billigast. Du som är medlem i skidklubben har en förmån med MORALOPPET, där du
får 30% rabatt på anmälningsavgiften. Använd koden IFK30 så får du rabatten.
Årsmöte:
Skidklubben hade årsmöte den 28 september och då valdes en ny styrelse. Den ser
ut så här:
Ordförande: Tomas Bredberg
Vice Ordförande: Christina Holback
Kassör: Susanne Ericson
Sekreterare: Anders Norlin
Ledamot: Elisabeth Hjertqvist Johansson
Ledamot: Per Wellert
Ledamot: Niclas Runberg
Suppleant: Kristina Hård af Segerstad

Suppleant: Lars-Erik Rosenqvist
Suppleant: Bengt Abrahamsson
Suppleant: Peter Helander

IFK MORA skidklubb
Styrelsen och ordförande Tomas Bredberg

