
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som vi tidigare nämnt finns ett stort upprustningsbehov av Tavlan men också ombyggnation av uthusen för 

att få det mer ändamålsenligt. För att finansiera detta behöver vi ansöka om bidrag från bland annat 

Allmänna arvsfonden. Detta är en ansökningsprocess som kräver mycket arbete och efter att ha stött och 

blött detta en tid kom vi i styrelsen fram till att det är vi som kommer att ägna oss åt detta en tid framöver. 

Detta innebär att en del av det vi tidigare ansvarat för kommer fördelas ut på specialidrotterna. Alla som 

känner för detta stora projekt är välkomna att bidra med idéer och arbetsinsatser! Vi kommer prata mer om 

detta på årsmötet som blir den 24e januari 2018. Tiden återkommer vi om.  

 
Friidrott 

 
Tränar flitigt, just för tiden inomhus.  Nytt för denna termin är att vi har två separata grupper men tränar 

samtidigt. Yngre gruppen, 6 -10 år (födda 2007-2011) tränar 18-19. Äldre gruppen (11-16 år) (födda 2001-

2006) tränar 18-19.30. 

 
Vi välkomnar ytterligare en tränare, Rikard Olsson, välkommen i gänget och tillsammans är vi fyra tränare i 

höst: Jan-Peter, Mikael, Rikard och Josefin. Mer info via hemsidan eller ring Josefin 0761012794.  

 

Orientering 
 

Vi arrangerade stafett-DM på Bergslätt i september. Ett lyckat arrangemang med många startande lag! Stort 
tack till alla funktionärer som hjälpte till, ni är fantastiska!  

 

Vi hade planeringsmöte för 2018 nu i november. Onsdagen den 7e februari träffas vi igen på Tavlan för att 

detaljplanera övningar, ansvar etc. Då ska vi även sätta ihop en OL-grupp  med namngivna medlemmar, och 
en sammankallande. Välkomna då!  

 

Skidor 

 

Tränar flitigt på barmark som vanligt. Häng på! Måndagar är det rullskidor klockan 19 med start från 

Karlssons, onsdagar stavgång på Tavlan med start från 18.30 (inklusive möjlighet till bastu efteråt) och snart 

även tisdagar från och med vecka 41 är det distansträning med pannlampa med start från Tavlan. Det som är 
så fint med träningen på tisdagar och onsdagar är att du kan vara med oavsett vilken nivå du är på.  

 

Övrigt 

 

Cirkelträningen pågår för fullt. Vi tränar på Torsdagar i lilla hallen (intill Bollhallen) kl 19-20.30. Öppet för 

alla, lägsta ålder är 12 år. Cirkelträningen passar alla, oavsett om du är nybörjare eller elitmotionär. Frågor, 
ring Josefin 0761012794.  

 

Vår fasta telefon kommer att upphöra från och med mars 2018. Därefter når ni oss lättast per mail; 

edssk@telia.com.  

Vi avslutar året med ett nyhetsbrev och vill då passa på att även 
tillönska er alla en riktigt god jul och ett gott nytt år. Vi i 

styrelsen gör vårt bästa för att få snö i spåren. 

 

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.  
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