
 
 

Friidrott 
Nyligen var det sportlov då vi anordnade aktiviteter för barn och ungdom och dryga 20 deltagare var med på 

detta vilket har resulterat i flera nya aktiva. Vi tränar på måndagar mellan klockan 18–19.15. Vi är inomhus än 

så länge, men kommer i maj att kunna börja vara på Bergsslätt.  

 

Vi har varit med på tävlingar i Göteborg, Karlstad och Uddevalla med fina resultat. Cecilia Eriksson var med på 

GM och presterade bra. Nu i april byter hon klubb till Säffle och vi önskar henne lycka till där! 

 

Har ni några frågor kring vår verksamhet, ring Josefin på 076-1012794. 

 

Skidor 
Skidsäsongen är över. Vi fick inte ha snön kvar så länge på våra breddgrader men tre ungdomsträningar hann vi 

ordna där det som mest var 18 deltagare. Vi hade även skidspår ända upp till Klevmarken i år och Tavlan var 

mycket välbesökt under tiden snön låg.  

 

Vi har gemensamt varit iväg på tävlingar i Åmål, Ulricehamn och Orsa. På självaste Vasaloppet hade vi tretton 

startande från klubben och i de andra loppen som gick under veckan var det lika många deltagare från Ed. Det 

har blivit många fina resultat och prestationer under säsongen! Bussen till nästa års vasalopp är redan full, men 

det går säkert att ställa upp sig på en reservlista.  

 

Är du intresserad av att träna rullskidor med andra? Hör då av dig till Per Sandström 0766-340026, eller Hans 

Larsson 0763-940797. 

 

Orientering 
Tisdagen den 4/5 drar orienteringsträningen igång och kommer fortsätta tills o-ligan börjar (när detta blir är i 

skrivande stund ej känt). Träningstillfällena är öppna för alla, såväl ung som gammal, nybörjare och mer 

erfarna.  

 

Tävlingssäsongen är redan i full gång och just nu är vi många som är iväg på påsk tävlingar. Det finns många 

tävlingar under våren, men värt att nämna lite extra är tävlingarna på Skara sommarland 4-5/6. Hit kommer vi 

ordna en ungdomsresa under ledning av Inger-Lise.  

 

Den 21-22/5 ordnar Bohuslän-Dals orienteringsförbund en orienteringshelg på Tanumstrand och denna är öppen 

för barn och vuxna. Håll ögonen öppna för mer information!  

 

Vid frågor om verksamheten kan ni kontakta Helena Eriksson 0702-312582, eller Inger-Lise Eriksen 0738-

334293.  

 

Övrigt 
Om du inte har meddelat oss din mailadress är vi tacksamma om du gör det. Dels kan du få våra framtida 

nyhetsbrev den vägen men du har också möjlighet att få annan information om det är något vi behöver komma 

ut snabbt med. 

 

Den trettionde april är det återigen dags för vårmarknad på Ed och vi har som vanligt ansvar för parkering 

kring stallbacken. Har du möjlighet att avvara några timmar är vi mycket tacksamma! 

 

Du vill väl inte missa att vara med som funktionär under VM i Strömstad-Tanum? Detta blir något utöver det 

vanliga och som funktionär kommer du vara mitt i händelsernas centrum.  Kolla din kalender och vig av någon 

dag åt funktionärs skap under tiden 20-28e augusti. Har du frågor är du välkommen att kontakta Josefin på 

076-1012794.  

Nyhetsbrev 1 -  2016 

Eds SK – föreningen för alla! Gammal som ung, motionär 

eller tävlingsintresserad. Mer information om vår 

verksamhet och våra aktiviteter hittas på vår hemsida, 

http://www.edssk.com, samt på vår sida på Facebook (som 

man kan läsa även om man inte är medlem i Facebook).   

http://www1.idrottonline.se/EdsSK/

