Meddelande 2011-10-10.

UTFÖR- SNOWBOARD-TELEMARK.

Våra verksamhetsplaner SKIDSÄSONG 2011-2012
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 20.Okt. kl 19.00 i klubbstugan Skatås där alla är hjärtligt välkommna.
Hans-J.Borkmann
ordförande,vinterläger,utbildning,instruktör mm Tel. 031-456509
hans.borkmann@gmail.com
Marielle Borkmann-Edgren sekreterare,tränare,damansvarig
031-146335
Viola Nilsson
kassör,funktionärskontakt
031-829923
Christine Borkmann
tränare,ungdom-skidskola Brudarebacken
031-424275
Tomas Broberg
tränare,snowboard
031-452250
Anders Engwall
tränare,snowboard
031-471099
Martin Kössler
telemark
031-826793

BARMARKSTRÄNING-TRÄFFAR-MÖTEN
SKIDGYMNASTIKEN:
Måndagar kl.18-20 i Schillerska Gymnasiet,Vasagatan
startade den 15.Sept.2011 till 26.Mars 2012med uppehåll för Jul-o.Nyårshelg samt skolsportloven v.44o.7.
Välkommen hälsar Marielle,Tomas och Hans-J.
KONDITIONS-OCH STYRKETRÄNING:
Torsdagar kl.18,30-20 i Skatås klubbstuga alt.Påvelunds Mc med både inom-och utomhusträning från
Aug-Dec.2011 och våren2012.
MÖTEN OCH TRÄFFAR:
Söndag den 23.Oktober kl.11,30. Kick-off för alla-vid
Önnereds Båtlags klubbhus(Önnereds-brygga)
Med bl.a.lägerplanering,information mm.
OBS!Anmälan till Hans-J.( vid gympan senast17/10)
ALPIN-”LUSSE”
Måndag den 12.December kl 18-20
i klubbstugan Skatås för alla.
Beträffande övriga srktionsträffar meddelas senare.
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Fortsättning:ALPINA-Verksamhetsplaner 2011-2012.

UPPROP till ALLA alpina medlemmar!! Hjälp till!!
vid Finalloppet Lördag den 5.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.com
OBS!Nytt:förutom tävlingsdagen finns i år ytterligare möjligheter till arbetsinsatser både
Ons-2.Tors-3.och Fredagen 4.Nov.

SKIDLÄGER-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 1-4.Dec.2011 med bl.a.skidtest.
Under perioden Jan.-Mars 2012 planerar vi resor till Branäs-Trysil och
Sälen-skidområde.Vidare detaljer diskuteras vid möten Nov./Dec.
”SKID-KUL-ARRANGEMANG”.
Under förutsättning att vi får tillräkligt med snö i Brudarebacken planerar vi
att arrangera ett alpint allround arrangemang alt.tävling i Jan/Feb.2012.
SKIDTRÄNING-SKIDSKOLA
Skidskola och portträning planeras i BrudareBacken Lör-och Söndager kl.11-16 och om belysningen är reparerad även Tis-och Torsdagar
kl.18-21.När det gäller skidträningen måste vi
vara mycket flexibla och anpassa oss till snösituationen-så kan även Ale-backen eller Ulricehamn komma att bli aktuella.Vidare info
vid våra träffar eller gympan.
För SPORTLOVET 2012 utarbetas ett separat
skidprogram.
VIKTIGT ÄRAlla som vill-får vara med!!

Hans-J.Borkmann.

Brudarebackens-kommitte 2011-12
Hans-J.Borkmann
ordförande
Marielle Borkmann-Edgren kassör
Bob Bäckström
Irene Qviding
Jan Sjöstedt
Mikael Bååt
.
MEDLEMSAVGIFTER 2011/12
Skidklubbens utbud av arrangemang och aktiviteter för ungdomar,familjer,aktiva och
motionärer är som synes mycket omfattande.
Dessutom håller vi avsiktligt en så låg årsavgift att alla kan vara med-så betala in på
medlemskontot per OMGÅENDE-så ÄR DU MED från starten av säsongen!!
Mycket fördelaktigt är familjemedlemskap-GLÖM INTE att anteckna alla namnen,
födelsedatum,adressen och telefonnummer samt sektionstillhörighet-ALPINT.
Uppgifterna är viktiga för oss-så att vi kan hålla kontakt med DIG!
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