IFK MORA skidklubb nyhetsbrev juli 2021
Semestertider för många och skidklubben önskar alla en härlig sommar.

Mora Ski Festival:
Helgen 9 – 10 oktober kommer skidklubben arrangera Mora Ski Festival och
medarrangör är Mora Biathlon. Dagen kommer börja med en sprint 100 meter och då
med öppen anmälan, därefter längdtävling sprint 4 km (inbjudningslopp) och sedan
skidskyttetävling sprint 4 km (inbjudningslopp). Alla lopp körs i fristil. På söndag 10
oktober planeras det att köra barn & ungdomstävling i fristil. Vi är glada att ha klart
med huvudsponsor VW/Bilmetro samt att vi har klart med Dala Kraft, Mora Hotell och
Mora kommun. Mer information kommer framöver.
Barn & Ungdom:
Skidförbundets landslagsskola arrangerades på Mora skidstadion under två dagar i
Midsommarveckan. Det var 14 barn med och skidklubbens duktiga åkare anordnade
lägret, Alva Ersson, Kajsa Limby och Oskar Bergman. Barnen fick prova på rullskidor
och mycket annat.
Stort tack för detta läger som uppskattades av alla barnen.

Senior:
Seniorerna kommer ha sitt första läger V. 32 i Grönklitt från tisdag till söndag.
Junior:
Juniortruppen hade sitt första läger från tisdag till torsdag Midsommarveckan och det
var 18 åkare som var med. Skidklubben tackar Grönklitt för ett bra läger och boende
för våra åkare.
Mitt Hus:
Nu är mål och speakerhuset på plats på Mora skidstadion. Det ska dras in lite kablar
och sättas dit panel nertill och sedan sätta trapporna på plats. Huset är sponsrat via
Mitt Hus.
Norra Garberg sportcenter:
Välkommen till fäboden Norra Garberg under sommaren. Här kan du vandra,
springa, cykla mtb, uppleva vacker natur eller bara vara i en härlig miljö. Vi har tre
olika boenden med totalt 13 sängplatser. Som medlem i skidklubben har man 15%
rabatt, uppge kod: medlem.
All information om boenden, priser och anläggningen finner du på www.ifkmora.se/sk
under fliken ”Norra Garberg sportcenter”
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