IFK MORA skidklubb nyhetsbrev augusti 2020
Augusti månad är här och nu snart skulle vi haft Vasaloppets sommarvecka, men i år
blir det ett virtuellt lopp. Genom att det är ett virtuellt lopp så blir det inga
funktionärsjobb för oss i skidklubben vilket många sett fram emot. Vi får hoppas att
rådande situation släpper snart och att vintern kommer igång som den skall.
Läger junior och senior:
Juniorer har under helgen 10-12 juli kört ett läger på hemmaplan. Många bra pass
genomfördes både som löpning och rullskidor.
Seniorer har haft läger i Falun helgen 24-26 juli. Helgen 27-30 augusti kommer vi
köra ett hemmaläger för seniorerna i Mora.
Norra Garberg sportcenter:
Nu ligger vår bokning via Visit Dalarna och länken för bokning har vi på skidklubbens
hemsida under fliken Norra Garberg sportcenter. Där finner du all information om
anläggning.
Sedan vi flyttat över bokningen till Visit Dalarna har vi fått mer bokningar vilket är kul.
Årsmöte:
Skidklubben har sitt årsmöte torsdag 24 september kl 18:30 i Vasaloppets hus.
Medlemsavgift:
Medlemsavgiften för säsongen 1 juli 2020 – 30 juni 2021 kommer skickas ut under
september/oktober.

Våra medlemsförmåner just nu:
Du som är medlem i IFK MORA skidklubb får en bra försäkring som ingår i Svenska
Skidförbundet. Medlemmar i IFK MORA skidklubb har en olycksfallsförsäkring som
gäller både vid träning, tävling och även på vägen dit och hem.
- 30% rabatt på anmälan till Moraloppet 23 januari 2021.
- IFK Mora SK rullskidshjälm och cykelhjälm (Rudy Project) köper du hos Johns Sport
till förmånligt pris: 699 kronor (ordinarie pris är 999 kronor).
- Hyr bil eller buss hos Europcar med 15% rabatt, mycket förmånliga priser torsdag
till söndag.

- 15% rabatt på produkter från Elite 100 sports.
- Stenslipning av skidor hos Thomas Söderberg, HWK vallor och expert på
stenslipning.
- HWK-skiwax erbjuder 20% rabatt på sina produkter.
- 20% på produkter i sportshoppen vid Orsa Grönklitt, ej spårkort och skiduthyrning.
- IFK MORA skidklubb skidhandske Craft. Du köper den för 350 kronor, priset för
denna handske är annars 500 kronor.
- Röda IFK MORA skidklubb klubbmössa gratis för nya medlemmar.
- Du hyr IFK MORA skidklubbs stugor i Norra Garberg med 15% rabatt.
- 100 kronor rabatt på årskort vid Norra Garberg sportcenter.
- Du får ett nyhetsbrev varje månad på mejl.
Mer om priser och länkar finner du på skidklubbens hemsida under fliken ”Bli
medlem/Förmåner”
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