November 2020

Fokus – få så många som möjligt på snö
Medlemmar och skidåkare,

Vi lever i en utmanande omvärld just nu med både en ny våg av Covid 19 och en
varm höst. Men utmaningar är till för att övervinnas och vi i styrelsen har 100%
fokus på att uppfylla målet att få så många som möjligt på snö. Vi måste
tillsammans vara optimistiska och kreativa inom de ramar som finns. Saltisslalom
skall följa FHM:s riktlinjer och vi får i dagsläget ta oss till snön om den inte
kommer till oss.
Ett stort tack för ett trevligt höstlovsläger i Kåbdalis istället för vårt traditionsenliga
Stubailäger. Framförallt ett tack till alla som var med och gjorde det möjligt. Utöver
de som hyllats för att ha arrangerat lägret och skapat en väldigt positiv stämning,
ska eldsjälar som Åsa Kroksgård (lagledare i U14) hyllas för att ständigt vara redo
skottandes och plogandes i banorna. Kolla gärna in lägerupplevelsen i filmen från
Kåbdalis vi lagt ut på Facebook.
Det som står näst på tur är en viktig intäktskälla till klubben, vår skidbytardag
söndag 15 november. Marknadsansvarig Henrik Grape har föredömligt nog
ordnat polistillstånd för vi ska att få genomföra det i dessa Coronatider. Vi kommer
att ha begränsat antal i lokalen och kö utomhus. Detta ställer krav på fler volontärer
i år så anmäl er till skidbytargeneral Andreas Schuh
andreas.h.schuh@dpsproperty.com, för att möjliggöra den härliga dagen.
Årets Klubb- och familjeläger planeras också för fullt till den 2-6 december.
Inbjudan kommer gå ut inom kort med detaljer kring hur vi Corona-säkrar lägret.
Vi kommer anpassa familjelägret så vi undviker större samlingar och gör om det till
träningsläger gruppvis i Hamra istället.
Vår ambition i år är ändå att väcka fler skidåkare i U8- och U10-grupperna. För
desto fler kompisar man har på träning ju roligare är sporten. Så vi ser gärna att fler
i klubben uppmuntrar sina klass- fotboll-, seglar-, hockey- och gympakompisar att
hänga på. Därför har vi i styrelsen beslutat att i U8 och U10 kan man deltaga på
lägret med enbart lägeravgift och familjemedlemskap, utan att binda sig till
säsongsträningen ännu. Alltså en lägre tröskel för att testa och förstå glädjen med
skidsporten.

En avslutande uppmaning är att vi alla tar ansvar för att vara fortsatt positiva,
konstruktiva och hitta lösningarna så att vi får njuta av att se våra barn utmanas,
glädjas och växa med skidåkningen denna utmanande försäsong.
Med vita hälsningar,
Mikael Lindh Hök
Ordförande
PS. Glöm inte att passa på att hjälpa till i backen om ni har vägarna förbi. Kolla
uppdateringar i Facebookgruppen Snöläggarna Vinterstadion SSLK där Jonas
Markman och hans team löpande läger upp mindre uppgifter som behöver göras.

