IFK MORA skidklubb nyhetsbrev oktober 2020
Oktober månad är här och flera saker på gång. Redan ikväll är det skidbytardag i
Hemusgården. Mer information nedan.
Skidbytardag:
Ikväll torsdag 1 oktober är det skidbytardag i Hemusgården på Mora skidstadion
mellan 17:00 – 20:00. Sälj dina gamla grejer eller köp nya! Prismärk din
skidutrustning som du vill sälja. Kommer finnas möjlighet att få hjälp att mäta ut
spann på skidor av Mattias Svahn.
Medlemskväll:
IFK Mora SK – kväll med Johns Sport tillsammans med Madshus och Swix.
Måndag 5 oktober mellan 15:00 – 19:00 i Hemusgården på Mora skidstadion.
Kom och se årets nyheter och passa på att beställa produkter till förmånliga priser.
Det är rabatterade priser vid beställning/utprovning av skidor, stavar, pjäxor och
vallor. Via länken kan du se en digital produktpresentation av Madshus med John
Vikman. Länk: https://vimeo.com/showcase/madshus
Mer information finner du på bifogad bild.
I samband med medlemskvällen så finns IFK Mora skidklubbs skidhandske att köpa,
1 par för 275 kronor, två par för 500 kronor.
Barn & Ungdom:
Varje torsdag klockan 18:00 är det barn & ungdomsträning på Mora skidstadion i
Hemus. Varmt välkomna till många roliga kvällar.
Skidor hela livet:
Onsdagar klockan 18:00 är du välkommen till motionsträning på Mora skidstadion.
Samling i Hemusgården. Program och mer information finner du på skidklubbens
hemsida under fliken ”Skidor hela livet”
Junior:
Skidklubbens juniorer har ett helgläger i Mora helgen 9 – 11 oktober. Det kommer bli
träningspass runt Mora och även ett race uppför till Grönklitt.
Senior:
Seniorerna kommer köra ett helgläger i Falun och ett i Östersund. Då vi har många
åkare på dessa orter så underlättar det med transporter och vår tränare Håkan
Löfström åker till dessa orter och håller koll på träningspassen samt upplägget.

Årsmöte:
Torsdag 24 september hölls skidklubbens årsmöte vid Hemusgården.
Den nya styrelsen 2020 – 2021 ser ut enligt följande:
Ordförande: Tomas Bredberg
Vice Ordförande: Jonas Hillerström
Kassör: Niclas Runberg
Sekreterare: Märit Lisell Gullberg
Ledamot: Johan Sares
Ledamot: Patrik Lindberg
Ledamot: Erika Sundin
Suppleant: Bengt Abrahamsson
Suppleant: Monica Banck
Suppleant: Christina Holback
Suppleant: Lars-Erik Rosenqvist

Bästa hälsningar IFK MORA skidklubb
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