
 

Hej Föräldrar och skidåkare! 

  

Vi är jätteglada att ni valt att anmäla ert barn till skidskolan.  
Som ni säkert känner till, så är all arbetskraft helt ideell i föreningen. Allt från våra 
skidskoleledare till de som står i lift, Cafeteria och de som lägger snö.  
 
Ni kanske skulle tycka det vore roligt att prova på att lägga snö eller vara med och bygga 
parken? Vi har mängder med saker som vi skulle behöva hjälp med, och vi skulle verkligen 
uppskatta just din hjälp! Efter 24 timmars arbete får du ett säsongskort! 
 
Bara ett enda pass gör skillnad, men för att kunna planera behöver vi veta intresset och planera 
in hjälpen så vi inte överbemannar heller. 
 
Ni har idag redan som medlemmar och förälder möjlighet att vara med i vår vuxen 
barmarkträning under hösten, denna inträffar varje Söndag 17:00. Följ länken för mer info. 
 
I år behöver vi verkligen hjälp med att få fram fler ideella krafter. Skulle du kunna tänka dig att 
hjälpa till som skidskoleledare? Det finns riktigt många fina fördelar med att hjälpa till. 
 
Om vi blir fler ledare, kan vi öppna fler skidskolegrupper och fler barn kan lära sig åka skidor. 
 

Vad får jag om jag ställer upp och hjälper till som skidskoleledare? 
  

-       det ingår ett liftkort för säsongen 

-       man får gratis träning i vuxenskidskolan 

-       platsgaranti för barn som har föräldrar som är ledare i skidskolan 

-       reducerade priser på Trysillägret som klubben arrangerar 

 

Känner du någon annan du vill ha med som ledare vore det underbart om du hörde av dig till 
oss med denna personens kontaktuppgifter. 

Jag hoppas få välkomna dig som ledare i skidskolan 2020! 

 
Mejla på mattias.lundstrom@onnerud.com eller ring på 073-7048001 och anmäl ert intresse redan 
idag!! 

   

Mvh 

Mattias Lundström 

Skidskolan   

 

 

 

  

Kils Slalomklubb 

Frykstabacken, Sjöleden, Norra Fryksta 66591 Kil 

Hemsida https://www.kilsslk.com/ 

E-post info@kilsslk.com 

Telefon +46 554 40820 

 

Ideell arbetskraft är hjärtat i vår verksamhet 
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