IFK MORA skidklubb nyhetsbrev mars 2019
Vi är mitt i vinterveckan och på söndag är det dags för Vasaloppet, årets stora
händelse för många skidåkare. Det är full fart för alla funktionärer och vi vill tacka alla
som ställer upp med sitt arbete.
Tävlingar:
Vid USM i Falköping gjorde våra åkare bra ifrån sig. Tjejerna tog Guld i stafetten och
i laget åkte Elsa Hermansson, Lina Rydén och Sara Andersson. Killarna kom på 4:e
plats och i laget åkte Albina Gezelius, Markus Almgren och Sebastian Svahn.
När det gäller individuella lopp så vart det fina resultat.
Lördag sprint:
Sara Andersson tog guld i D16.
Lina Rydén kom 4:a i D15.
Fredag distans:
F16: Sara Andersson 2:a och Elsa Hermansson 12:a.
H16: Albin Gezelius 10:a och Markus Almgren 11:a.
D15: Ida Garve 4:a och Hanni Beronius 48:a. H15 Sebastian Svahn 26:a och Jacob
Larsson 47:a.
Bild på hela USM gänget:

Kommande helg har vi en del åkare som är inbjudna att åka till Beijing i Kina och
köra 3 olika sprintlopp. Det är Ida Dahl, Anna Dyvik, Gustav Eriksson och Victor
Gustafsson som åker dit. Alla lopp går i fristil och mycket prispengar finns att åka om,
nämligen 180.000 Euro totalt.
Även nu till helgen är det Skandinavisk cup i Madonna Lettland, dit har skidklubben
flera åkare som kör: Eric Rosjö, Eddie Edström, Frida Erkers, Gustaf Berglund, Axel
Ekström, Jonas Eriksson och Martin Herbert.
Direkt efter Vasaloppshelgen så åker juniorerna på JSM i Sollefteå. Man åker på
måndag och tävlingarna börjar på onsdag.
Skidklubben önskar alla stort lycka till.
Lilla Vasaloppet:
Söndag 10 mars är det lilla Vasaloppet på Mora skidstadion. Anmäler dig gör du via
skidklubbens hemsida. En tävling öppen för barn och ungdomar från Mora Kommun
och även för medlemmar i IFK Mora.
Kretstävling/Serietävling:
Skidklubben arrangerar kretstävling och serietävling på Mora skidstadion tisdag 12
mars, klassisk stil med masstart. Anmälan och inbjudan finner du inom kort på
skidklubbens hemsida.
Norra Garberg Hill Climb:
Söndag 31 mars arrangerar skidklubben Norra Garberg Hill Climb. Starten sker på
Mora skidstadion klockan 11:00 och målet är uppe i Norra Garberg, en sträcka på 19
km med totalstigning från Eldris på 350 höjdmeter. Anta utmaningen och åk, klassisk
still gäller. Anmälan via skidklubbens hemsida.
Skidor hela livet:
Skidor hela livet vänder sig till motionerande medlemmar.
Samlingsplats: Hemusgården, Mora skidstadion onsdagar klockan 18:30.
Norra Garberg sportcenter:
Vasaloppshelgen är Garbergsstugan stängd. Vi öppnar igen helgen 9 - 10 mars.
Storstugan/serveringen hålls öppen 10:00 – 15:00.
Hemusgården:
Hemusgården håller stängt Vasaloppshelgen, men öppnar igen 9 – 10 mars.
Öppet 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.
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