IFK MORA skidklubb nyhetsbrev maj 2021
Maj månad är här och vi går mot varmare tider.

SM Kalix:
Vid SM i Kalix kom skidklubben på 4:e plats i stafetten för damer och herrar. Även i
teamsprint stafetten blev det en 4:e plats för herrarna och damerna blev 6:a. På
femmilen åkte Gustaf Berglund in på en fin 7:e plats. Anna Dyvik vann SM-touren
totalt och för att vinna den måste man åka alla lopp och få bra placeringar vilket Anna
gjort. På herrsidan blev Eric Rosjö 4:a, Jonas Eriksson 5:a och Eddie Edström 8:a.
Barn & Ungdom:
Trots en hemsk och tråkig vinter med Covid-19 har vi haft en jättefin träningsvinter i
Mora och planeringen för hösten och vintern är i full gång.
Till vintern som kommer räknar vi med att vara 45 barn i Grön grupp (födda 2014 2015), 35 barn i Gul grupp (födda 2012 - 2013) och 30 barn i Blå grupp (födda 2010 2011)!
Jättekul att vi blivit så många (stor ökning mot senaste åren!!), men det blir också en
utmaning att skapa förutsättningar att det ska bli så kul så barnen vill komma tillbaka
varje vecka!
Det vi främst behöver är ledare till Gröna och Gula gruppen. Vi har ledare som kan ta
ett huvudansvar i grupperna, men alla kan inte jämt och 45 ungar kräver minst 4
ledare på plats! Inga förkunskaper behövs förutom att vilja och vara positiv och glad.
Klubben står för kostnader om man vill gå någon av skidförbundets kanonbra
utbildningar. Här behövs minst fyra ledare till! Är du intresserad, kontakta Kalle
Björkman på: karl.johan.bjorkman@mora.se
Häng med på skojiga lägerdagar!
IFK Mora Skidklubb bjuder in till Svenska Skidförbundets Landslagsskola för barn
födda 2012 – 2009. Dagarna fylls av glädjefyllda aktiviteter med rörelseglädje i
fokus. Passar även för den som inte tidigare deltagit i klubbens verksamhet – bara du
gillar att vara aktiv!
När: 23 och 24 juni klockan: 10.00 – 15.00
Var: Mora Skidstadion, Hemus
Kostnad: 200 kronor

Alla deltagande barn får fina produkter med koppling till längdlandslaget, bland annat
ett superfint pannband. Självklart anpassas verksamheten utifrån rådande
restriktioner och barnen delas in i mindre grupper. Egen matsäck tas med.
Anmälan sker på denna länk senast 1 juni:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=PgNyHmD1k20d6M8xh91ZAcjcy5dvVLg7VWLzsqCU9UNUtBVjRLS09YWjNKWjdGOEg4TjcxSlVRQS4u
Eventuella frågor till: jenny.limby@skidor.com
Antalet deltagare är begränsat.
Norra Garberg sportcenter:
Välkommen till oss på 530 m.ö.h under vår, sommar och höst. 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.
All information om boenden, priser och anläggningen finner du på www.ifkmora.se/sk
under fliken ”Norra Garberg sportcenter”
Tävlingar 2022:
Kommande vinter kommer vi köra våra tävlingar med följande datum:
Morapinglan 8 – 9 januari
Moraloppet 22 januari
Norra Garberg Hill Climb 19 mars
Årsmöte IFK Mora IA:
Idrottsalliansen har sitt årsmöte måndag 24 maj klockan 18:30. Anmäl deltagande
senast 12 maj till: gun-britt.cristoferson@ifkmora.se
Ange e-postadress vid anmälan, så får du en länk (teams) för att delta på årsmötet.
Tack:
Avslutningsvis vill vi från styrelsen tacka alla som hjälpt till med allt inom skidklubben
den gångna säsongen, från arrangemang, funktionärsjobb och service på tävlingar!
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