Kovlands IF skidsektion informerar
Ledare och grupper
Grupp 03-04 Madde Tjernberg Dahlin
Grupp 05-06 Maria Frank
Grupp 07 Marie Dahlin
Grupp 08 Andreas Edholm
Grupp 09-10 Sara Ytterbom
Grupp 11-12 (skidskola) Linda Eriksson, Tomas Högberg
Hjälpledare; Jonas/Viktoria Karlsson, Torbjörn Engberg, Erik Boström, Peter Gatmyr.
Vi utgår från ålder i vår gruppindelning men kan komma att flytta barn mellan grupperna för att få till
jämna grupper med likvärdiga skidkunskaper.

Träning
Vi tränar tisdagar 18.00-19.30. De tre äldsta gruppen tränar även torsdagar kl. 18.00. Samling vid
Ånäsparkens parkering. Köldgräns -15, aktuell temperatur i Ånäsparken kan ses på KIF:s hemsida.
Träningarna för grupp 08 och yngre startar tisdag 10/1-2017, förutsatt att vi har snö att åka på.
Försäsongsträning pågår för grupp 07 och äldre.

Vad kan man som föräldrar hjälpa till med?
- Vi är i behov av fler ledare, är det någon som känner sig manad så hör av er!
- Ska man vara med i spåret så är det skidor på som gäller.
- Hjälpa till med fikaserveringen i brottarstugan.
- De yngsta grupperna behöver ofta fler vuxna, erbjud er gärna att hjälpa till.
Vi kommer att lägga ut en lista där man får fylla i kontaktuppgifter och personnummer på barnen.
De fyra sista behövs för att aktivitetsbidraget skall betalas ut.

Avgifter och medlemskap 2017
Medlemskap i Kovlands IF:
Junior
150 kr
t.o.m. det år man fyller 17 år
Senior
200 kr
från det år man fyller 18 år
Familj
400 kr
gäller personer bosatta på samma adress
Tränings/sektionsavgift:
150kr för skidskolan 2011 och yngre.
300kr för skidåkare 2010 och äldre.
Avgifterna går till administration och anläggning samt fika, tävlingsavgifter, priser mm.
Fakturor på medlemsavgift och sektionsavgift skickas ut separat under säsongen.

Tävlingar 2017
Det finns en hel del tävlingar att åka i distriktet under vintern.
Söndag 15/1 arrangerar KIF Kovlandsloppet i fristil. Sista anmälan 12/1 via tävlingskalendern
http://ta.skidor.com/EventCalendar.aspx?orgid=2286, länk finns även på KIF:s hemsida. Har ni problem

med anmälan kontakta någon av oss ledare så hjälper vi er. I tävlingskalendern hittar ni även
information om övriga tävlingar i distriktet.
Facebook: Kovlands skidor och orientering
Kovlands IF hemsida: http://www8.idrottonline.se/KovlandsIF

