IFK MORA skidklubb nyhetsbrev februari 2019
Februari månad är här och vi går mot vinterns höjdpunkt när det gäller Mora,
nämligen Vasaloppsveckan med alla åkare och besökare. Just nu i skrivande stund
pågår SM i Sundsvall där vi har många åkare från skidklubben på plats.
Här kommer månadens nyhetsbrev.
Tävlingar:
SM i Sundsvall pågår och vi är mitt i veckan med alla lopp. Idag torsdag fick vi ett
stafettbrons genom tjejerna. I laget åkte Ida Lindkvist, Ida Dahl och Anna Dyvik. Stort
grattis till er!
Igår onsdag åkte många åkare riktigt bra. Eric Rosjö tog en 4:e plats, Jonas Eriksson
en 5:e plats och Eddie Edström kom 9:a. Detta gjorde att vi tog guld i lagtävlingen!
Bland tjejerna åkte Anna Dyvik in på en 4:e plats och därefter kom Ida Lindkvist 11:a
och Ida Dahl 15:e. Tjejerna tog brons i lagtävlingen!
Närmast väntar sprint på lördag och masstart söndag.
Bild på tjejerna som tog brons:

Mora Pinglan:
5 - 6 januari gick Mora Pinglan med 584 stycken anmälda. Mycket folk på skidstadion
och inne i Hemusgården. Tävlingarna löpte på bra och vi tackar alla funktionärer som
hjälpte till.
MORALOPPET:
Årets lopp lockade 907 anmälda och till start vart det 846 stycken. Fantastiskt väder
och hårda fina skidspår var det för alla åkare. Att komma i mål på Mora skidstadion
och närheten till Hemusgården med dusch och kafeteria är många som gillar. Vi har
många funktionärer igång under loppet och tackar alla som hjälper till.
Serietävling:
Nästa serietävling är tisdag 19 februari på Mora skidstadion och då är det skicross
som gäller. Anmälan och inbjudan finner du på skidklubbens hemsida inom kort.
Skidor hela livet:
Skidor hela livet vänder sig till motionerande medlemmar.
Samlingsplats: Hemusgården, Mora skidstadion
Onsdag 6/2
18.30
Kvällsträning med fika
Onsdag 13/2
18.30
Kvällsträning med fika
Onsdag 20/2
18.30
Kvällsträning med fika
Onsdag 27/2
18.30
Kvällsträning med fika
Norra Garberg sportcenter:
Det finns lediga dagar/tider att boka in sig som stugvärd, datumför det är: 16 - 17
februari och 23 - 24 februari. Du kan boka in dig via skidklubbens hemsida och fliken
Norra Garberg sportcenter, sedan trycker du på ”Boka tid” knappen. Du kommer till
vår Bokamera sida och där väljer du ”Boka” och välj sedan stugvärd.
Som stugvärd ansvarar du för vår enkla servering och att det är uppvärmt.
Vi bjuder våra gäster på Blåbärssoppa.
Som stugvärd har man fritt boende i storstugan under den helgen. Om du bokar in en
helg har du tillgång till stugan från fredag 12:00 ifall du vill övernatta från fredag
kväll. Storstugan/serveringen hålls öppen 10.00 - 15.00.
Hemusgården:
Skidklubben håller Hemusgårdens kafeteria öppen lördagar och söndagar mellan
10.00 – 15.00. Välkommen in efter din skidtur eller kom hit enbart för att fika. Vill du
hjälpa till i kafeterian så går du skidklubbens hemsida och klickar på fliken
”Hemusgården/Imusgardn” och sedan på Schema för bokning, där kan du se och
fylla i när du kan.
Vasaloppsarbeten:
Till vinterveckan har vi flera uppdrag att göra. Registrera dig på funktionärsverktyget
så blir det enkelt att boka in dina arbetspass.
Du hittar detta på skidklubbens hemsida under fliken ”Vasaloppsarbeten”
IFK MORA skidklubb
Styrelsen och ordförande Tomas Bredberg
www.ifkmora.se/sk

