
Husum Skidor—Ny ägare till Degersjöns Friluftsområde 

Sedan den 3 maj 2021 så är Husum Skidor ägare till anläggningen i Degersjön. Detta var ett nödvändigt 

steg att ta då underhållet av anläggningen lämnade en hel del i övrigt att önska. 

Nu när allt är klart så står klubben redo att utveckla Degersjön. Vi har redan nu rustat upp byggnader,  

börjat byta belysning på stadion och elljusspår, vi kommer att utveckla utemiljön för att fler ska kunna 

nyttja området inte bara för skidåkning utan även för andra aktiviteter såväl sommar som vinter. vissa har 

genomförts medans andra kommer att genomföras under de kommande 2-3 åren. För att göra detta  

behöver vi dels en ekonomi som ger oss förutsättningar för att lyckas med det.  

Vill du hjälpa till? 

Förutom ekonomi så behövs det många händer och fötter som kan genomföra alla jobb som behövs för 

att skapa allt som vi vill.  Vi har fantastiska medlemmar och föräldrar som ställer upp och jobbar, men vi 

kan bli ännu fler. Så känner du att du vill och kan bidra så är du hjärtligt välkommen. 

Skicka ett mejl till ulrik.ulander@husumskidor.se eller sms till 070-524 49 60 och anmäla ditt intresse att 

hjälpa till.  

Konstsnö—en nödvändighet 

Vi har skidverksamhet för drygt 50 barn– och ungdomar från 4 års ålder från Husum och många av byarna 

runtomkring. För att det ska vara möjligt så krävs det tillgång till snö och då det dem senaste vintrarna 

varit en stor brist på den varan så har vi sedan 2016 tillverkat egen konstsnö till en årliga driftskostnad på 

upp till 100.000 kr/år. Med dem höjda elpriserna så har det inte blivit billigare, så all hjälp vi kan få tas 

tacksamt emot. 

Vill du stötta oss? 

För att vi ska kunna utveckla anläggningen och ha bra skidspår  så behöver vi ert stöd. Ni kan stötta oss via 

”Snösäkra Degersjön” Skänk en gåva så stöttar ni oss och har chansen att vinna priser i vår utlottning 

efter säsongen. Vinnarna kontaktas personligen samt publiceras på vår hemsida efter utlottningen. 

Snöflinga: 250 kr , Snöstjärna: 500 kr , Snöängel: 1000 kr eller mer 

Bland alla som bidrar till ”Snösäkra Degersjön” lottar vi ut: 

Snöflinga: 2 st vinner 4 trisslotter á 30 kr 

Snöstjärna:  2 st vinner presentkort från Intersport till ett värde av 250 kr* 

Snöängel: 2 st vinner presentkort från Intersport till ett värde av 500 kr* 

* Det krävs minst 10 gåvor/kategori  för att utlottning ska ske. 

Betalning via Swish till 123 089 85 85, eller inbetalning till bankgiro: 5222-5406—Ange 

”kategori”, namn, och telefonnummer” om ni vill vara anonym så anger ni det. 

FRIVILLIGT SPÅRAVGIFT 

 En annan möjlighet att stötta oss är genom att betala en frivillig spåravgift. Swisha valfri 

summa  till 123 089 85 85, märk betalningen ”Spåravgift + namn”. 

Tack för ert engagemang och bidrag till vinterlandskapet i Degersjön! 


