
VÄND 

Den 

som väntar 

på något gott… 
 

…väntar aldrig för länge. Visserligen 

har några redan testat sina slädar men 

de flesta har nog valt att vänta in lite 

mer av den vita varan. 

Vi gör som vanligt allt vi kan för att det 

ska bli en snörik vinter men har inte löst 

någon försäkring för detta då premien 

blev väl dyr.  

Lite upprustningar av broar och röjning 

har utförts av medlemmarna, självfallet 

kan mer göras men resurserna är 

begränsade vad det gäller tid.  

 

Vi kommer även i fortsättningen att 

organisera oss i SNOFED och SVEMO 

för de verksamheter vi har i klubben. 

Det är endast samlade i en organisation 

vi har möjlighet att göra vår röst hörd 

och försvara våra intressen. 

 

Organisation ja, vi har det lite skakigt 

nu i klubben. Vid förra årsmötet kunde 

ingen valberedning väljas, vilket betyder 

att den demokratiska processen när det 

gäller val till styrelse endast kommer att 

avgöras på kommande årsmöte. Ta 

därför ansvaret som medlem och KOM.  

 

Intresset för snöskoter är mycket stort 

vilket bl a märks på antalet som vill 

utbildas för Förarbeviset.  

 

Våra tävlande fortsätter förtjänstfullt 

att etablera klubben i ”Racingvärlden” i 

såväl cross som backe. 

 

MEDLEMSAVGIFT 
Det är dags att förnya medlemskapet inför 

2012. Avgiften är 300:-, betalning sker till 

BG 5550-0706. Vi spar på miljön och skickar 

inte något särskilt inbetalningskort. 

Vi vill helst att du betalar senast 31/1. 

 

KLUBBLOKALEN 
Om intresse finns försöker vi under säsong ha 

öppet i klubblokalen på torsdagar mellan 18.30 

- 19.30. Kom gärna dit för en fika och lite 

skotersnack. När vi har snö planeras ofta 

trevliga turer inför helgen. 

 

FÖRARBEVIS 
Utbildningen är i full gång och påringningarna 

är många. Joakim Lööf jocke.l@bssk.se 070-

329 80 28, är utbildningsansvarig och tar mot 

anmälningarna. Men här behöver vi 

förstärkning, nu ställs krav på pedagogisk 

utbildning för kursledaren så om Du har t ex 

lärarutbildning och kan ställa upp några kvällar 

under vintern så är du välkommen att kontakta 

Joakim. 

 

LEDER 
Noterbart är att ny märkning av stolpar 

sker med orange färg. Många stolpar har 

försvunnit och vi behöver göra stora 

upprustningar och välkomnar intresserade 

som kan hjälpa till med detta. 
  

RACING 
Våra licensierade tränar för fullt inför 

säsongen. Passa på och besök någon tävling, 

kolla kalendern på www.svemo.se   

Vi kommer även att bedriva lite 

träningsverksamhet i Båtsta om snötäcket 

tillåter. 

 

INFORMATION 
På torsdagar finns nästan alltid folk i 

klubblokalen, då kan du hämta information.  

Du kan även passa på att handla 

förbrukningsartiklar som olja, TriPak etc. till 

verkligt bra medlemspris. Besök vår egen 

hemsida, www.bssk.se för att kolla vad som 

finns. 

Där kommer även aktiviteter och annat att 

annonseras.  

Vi kommer även att försöka sprida 

information ”med kortare datum” genom e-

post. Vi behöver därför er e-postadress som 

ni skickar till info@bssk.se   

Hit skickar du även information om lokala 

utflykter, berättelser eller varför inte trevliga 

bilder som kanske publiceras på hemsidan. 
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VÄND 

 

AKTIVITETER 
 

Den 4 februari kl 12-14 har vår årliga aktivitet tillsammans med Friluftsfrämjandet då vi 

skjutsar handikappade barn vid Plättbacken. 
 

Den 19 februari planerar vi att åter genomföra vårt Skoterrally med utgångspunkt i Mellsta.  
 

 

MEDLEMSFÖRMÅN 
Kom ihåg att Haralds Båtar AB, Bengts Cykel & Motor samt Säters Cykel & Motor stödjer vår 

verksamhet. Det är dit vi vänder oss när vi behöver hjälp.  

De lämnar också rabatt till Er medlemmar mot uppvisande av giltigt medlemskort.  

 

 

 

Vi syns på leden! 

Styrelsen 


