1(3)

Höstbulletin 2020
Helsingborg 2020-08-29

Hej alla skidvänner och Vasaloppsåkare!
Året har tyvärr fortsatt i samma anda som tog vid i våras. VI hade tur med Vasaloppet men
efter det blev allting ställt på ända. På grund av den rådande pandemin har vi beslutat att i år
inte köra upptaktsträff i vanlig ordning utan i år blir det endast ett årligt sektionsmöte för oss i
IFK Helsingborgs skidsektion.

1. Kallelse till ÅRLIGT SEKTIONSMÖTE i skidsektionen
Dag:
Plats:
Program:

Tisdag den 8 september 2020
Cafeterian IH
Kl 18.30
Årligt sektionsmöte där vi väljer ledare för kommande
verksamhetsår. Mötet genomförs enligt separat agenda
som delas ut på mötet
Kaffe serveras på mötet.
Observera att det är obligatorisk anmälan till detta möte!

Anmälan:

sker på e-mail ifkskidor@gmail.com, gärna direkt men absolut senast
söndag den 6 september.
OBLIGATORISK ANMÄLAN!

2. Höst-och vinterträningen
Tränargruppen, under ledning av Martin Berg, kommer även i år att fortsätta sitt viktiga
arbete med att stimulera och förbereda våra åkare med gemensam rullskidträning under
onsdagskvällar kl. 18.30. Vi börjar onsdagen den 9 september. Alla är välkomna, nybörjare
såväl som erfarna ”vasaloppsrävar”. Vi fortsätter också med stavgång på måndagar och
långrundorna på söndagarna.
Separat utskick kring årets träning kommer inom kort. Håll också koll på vår facebook-sida
för senaste informationen.
Ett begränsat antal rullskidor, ”prova-på-skidor”, finns för utlåning under en kortare tid.
Rullskidorna är försedda med Rottefella resp. Salomonbindningar. Skidskor samt stavar
utlånas ej! Kontakta någon i sektionsledningen för tillgång.
Den 4/10 är det dags för Åsracet vilket är DM på rullskidor och dessutom en deltävling i vår
egen klubbtävlingsserie. Kul om många IFK:are kan vara med och visa upp våra blåvita
kläder!
Vi kommer också i år att försöka synka oss till att ha fokus på ett seedningsgrundande lopp
på snö i vinter. Kul om så många som möjligt kan deltaga på det. Mer information om detta
längre fram.
3. Rapport från ledningsmöte i skidsektionen den 6/8:
Från protokollet kan noteras:
• Månadsträffar, preliminära datum. 8/9, 15/10, 24/11 och 14/1-2021.
Även i år kommer vi att hålla till på IH. Separata kallelser kommer.
• Ledningsmöten i skidsektionen hålls den 14/9, 12/10, 16/11, 11/1-21, 8/2, 19/4.
• Träningshelg kommer troligt att hållas i regi av tränargruppen under hösten. Separat
kallelse kommer.
• Träningsläger i Bruksvallarna 2021. Välj mellan To 28/1 - Sö 31/1 eller To 28/1 –
Ti 2/2. Avresa på kvällen kl 18.00 och hemkomst må respektive ons morgon.
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4. Vasaloppsveckan
Som ni säkert läst i media så finns det stora osäkerheter kring Vasaloppet men vi planerar
för att vi i skidsektionen som vanligt kommer att arrangera resa till och logi i Transtrand
under Vasaloppsveckan (bussresa endast till Vasaloppet). Information om bokning och
betalning samt datum för detta kommer senare under hösten..
Kölista till Vasaloppet hanteras i vanlig ordning av Malin Nilsson. Vid ev. avhopp, kontakta
Malin så att vi kan erbjuda våra köande medlemmar startplats. Hoppas ni har anmält er till
Vasaloppet! Många IFK:are i anmälningslistan i år också, vilket är glädjande att se.
5. Årets prestation
Sektionsledningen har tagit beslut om att vi tänker nytt kring årets prestation och att alla får
vara med och nominera i sann demokratisk anda. Fyll i din röst på följande länk:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScPa6F8GZ9vPczBUiusXttD5ayh0TvWnpwIs92
Q388UpJ3n9A/viewform
Sista dag att rösta är den 6 september.
6. Information om skidsektionen
http://www5.idrottonline.se/default.aspx?id=496557
Gamla sidan (http://www.ifkskidor.se) har länk till nya sidan…
Sektionens mail nås på ifkskidor@gmail.com
Väl mött på det årliga sektionsmötet!
Mattias Wrangtorp, sektionsledare
Detta utskick till skidsektionens medlemmar sker nästan uteslutande via e-post för att spara
portopengar och miljö. Känner du på dig att vi inte vet allt om dig eller har du flyttat/bytt
telefon på sista tiden så meddela gärna din information till ifkskidor@gmail.com så är vi
tacksamma!
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IFK HELSINGBORG - VIKTIGA DATUM SÄSONGEN 2020-2021
Datum för månadsträffar är preliminära och kan komma att justeras

2020
8/9

Årligt Sektionsmöte, IH

9/9

Start teknikträning rullskidor
Träning är sedan varje vecka fram till Vasaloppsveckan.
Glöm inte stavgångsträning på måndagar och långrundor på söndagar!

30/9

Sista dag för att betala medlemsavgift för säsongen 2020/21.
Separat information kommer.

4/10

Åsracet – DM Rullskidor och deltävling på klubbtävlingsserien 2020

15/10

Månadsträff

24/11

Månadsträff

2021
14/1

Månadsträff

28-31/1 (1/2) Träningsläger i Bruksvallarna korta resan
28-2/2 (3/2) Träningsläger i Bruksvallarna långa resan
27-28/2

Öppet Spår
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Vasaloppet

DENNA SIDA KAN MED FÖRDEL SKRIVAS UT OCH SÄTTAS PÅ KYLEN

