Meddelande 2013-10-11.

UTFÖR- SNOWBOARD-TELEMARK.

Våra verksamhetsplaner SKIDSÄSONG 2013-2014
Det är dags att förbereda oss för en ny vintersäsong.Från senaste sektionsmötet finns följande att
notera beträffande våra verksamhets-och aktivitetsplaner under hösten,vintern och våren som
riktar sig främst till familjer ochungdomar samt intresserade medlemmar i alla åldrar och kategorier.

SEKTIONSSTYRELSE-KONTAKTPERSONER-TRÄNARE.
Vid mötet utsågs följande styrelse och kontaktpersoner,att stadfästas vid GSK:s
ordinarie årsmöte den 17.Okt kl 19.00 i klubbstugan Skatås där alla är hjärtligt välkommna.
Hans-J.Borkmann
ordförande,vinterläger,skidskola.tränare mm.
Tel. 031-456509
Christine Borkmann
kassör,ungdom skidskola
031-424275
Tomas Broberg
tränare,snowboard
031-452250
Anders Engwall
tränare,snowboard
031-471099

BARMARKSTRÄNING-TRÄFFAR-MÖTEN
SKIDGYMNASTIKEN:
Måndagar kl.18-20 i Schillerska Gymnasiet,Vasagatan,startade den 16.Sept.2013 och håller på till den
17.Mars 2014med uppehåll för Jul-o.Nyårshelg samt skolsportloven v.44och7.
Välkommen hälsar Tomas,Christine och Hans-J.(f.n.pågår reparationsarbeten)
MÖTEN OCH TRÄFFAR:
Sektionsträff under November för planering mm
Mer information om plats och datum vid måndagsgympan.
ALPIN-”LUSSE”
Måndag den 16.December kl 18-20 i klubbstugan Skatås för alla.
Övriga träffar meddelas senare.
LÄGER-TRÄNING.
WEEKEND-LÄGER:
Beroende på snötillgången planerar vi läger i Dec.-”Lusse-läger”på närmaste
snösäker ort-t.ex. Sälen.
Vår första skidläger är planerad till Sälen 5.-8.Dec med bl.a.skidtest.
Under perioden Jan.-Mars 2014 planerar vi resor till Branäs-Trysil och
Sälen-skidområde.Vidare detaljer diskuteras vid möten Nov./Dec.
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Fortsättning ALPIN säsong 2013/14
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”SKID-KUL-ARRANGEMANG”.
Under förutsättning att vi får tillräckligt med snö i Brudarebacken planerar vi
att arrangera ett alpint allround arrangemang alt.tävling i Jan/Feb.2014
SKIDTRÄNING-SKIDSKOLA
Skidskola och portträning planeras i Brudarebcken Lör-och Söndager kl.11-16
Eventuellt även kvällar som Tis-och Torsdagar kl.18-21.
Beträffande skidträningen måste vi vara mycket flexibla och anpassa oss till
snösituationen-så kan även Ale-backen eller Ulricehamn komma att bli aktuella
Mer information vid våra träffar eller gympan.
För SPORTLOVET 2014 uarbetas ett separat skidprogram.
Så hoppas vi på en fin snövinter!
Hans-J.Borkmann.

UPPROP till ALLA alpina medlemmar!!

Hjälp till!!

vid Finalloppet Lördag den 2.Nov - ekonomisk bidrag till sektionens
verksamhet kommer att stå i förhållande med resp.sektions arbetsinsats
vid arrangemanget i Skatås.
Så vig den dagen för en arbetsinsats och anmäl dig snarasttill
Niklas Grahn tel.0702 698351 eller maila till grahn.niklas@gmail.co

