Medlemsbrev oktober 2016

Hej alla medlemmar i Kils Slalomklubb.
Nu är vi strax inne i oktober månad och förberedelserna inför kommande säsong är i
full gång. Våra anmälningar till samtliga våra verksamheter är öppna och det är i stort
sett fullbokat på de flesta av skidskolans grupper. För er som inte anmält er än,
passa på nu innan det är försent.
Bakom kulisserna i föreningen händer det en hel del spännande saker.
Vi har en anläggningsgrupp som just nu jobbar intensivt med att söka bidrag för att få
möjlighet att utveckla skidåkningen i Frykstabacken. Vi behöver ersätta den låga
ponnyliften med en ny knapplift. Detta skulle minska på trycket, främst under helger
då skidskolan är igång.
Vi kommer redan i oktober påbörja arbetet med att ersätta vattenmatningen från
Fryken för att kunna producera mer snö under kortare tid. Milda vintrar med få
köldknäppar gör att vi vill kunna utnyttja eventuell kyla så effektivt som möjligt.
Föreningen planerar även att modernisera våra snökanoner.
Detta och fler långtgående projekt kommer det arbetas med under året.

Skidskolan
Det börjar bli fullt i våra grupper. Det är
fantastiskt kul att se att så många kommer
tillbaka till vår anläggning, men även att vi får in
många nya medlemmar. Efter förra skidskolan
skickade vi ut en enkät till samtliga deltagare
och resultatet visar på nöjda eller mycket nöjda
deltagare.
I år kommer även skidskolan att ingå ett
närmare samarbete med träningsgrupperna. Vårt mål är att under någon av
skidskolans lektioner kommer tränare från träningsgrupperna och hälsar på. Barnen
kommer att få prova olika tekniker och träningslika banor. Vi vill att barnen även efter
skidskolan skall känna suget att fortsätta utveckla sin skidåkning. Några av
skidskolans tränare kommer att vara med och slussa över de barn som vill fortsätta
att utvecklas.
Efter skidskolans avslutning är det fritt att gå med i träningsgrupperna.

Tränare till skidskolan
Om du vill stötta föreningen och hjälpa till som tränare i vinter så tar vi tacksamt emot
er hjälp. Det finns alltid en huvudansvarig tränare som sköter planering. Tillsammans
kan ni utveckla och ge barnen många roliga timmar i backen. Ställer du upp som
tränare får du fritt säsongskort, utbildning och möjlighet till personlig
färdighetsutveckling i vuxenskidskolans röda grupp som kör på söndagar.
Skriv ett mail till skidskolan (skidskolan@kilsslk.com) om du är sugen på att hjälpa
till.

Arbetsdag
Boka gärna den 15/10 i almanackan. Då det är det höstens andra arbetsdag och vi
fortsätter att färdigställa anläggningen inför kommande säsong. Om man deltar i fler
än 3 arbetsdagar är man beviljad ett fritt säsongskort. Samling 09.00 vid klubbstugan
för att fördela arbetsuppgifter. Alla medlemmar, stora som små är välkomna att hjälpa
till.

Prylbytardag
Söndagen den 16/10 är det dags för alpin prylbytardag i klubbstugan. Då har ni
chansen att byta, sälja eller köpa begagnad alpin utrustning.
Det är viktigt att ni som skall sälja utrustning märker prylarna med namn, samt
telefonnummer för att det skall bli en smidig affär. Swish är en utmärkt lösning vid
dessa tillfällen. Föreningen ansvarar inte för utrustningen, men vi kommer ha folk på
plats som kan hjälpa till att placera ut era saker.
Prylbytardagen sker samtidigt som Värmlands Alpina har barmarksträning vid
Frykstabacken och då kommer det vara mycket folk på plats.
Eventuellt kommer vi även ha cafeterian öppen så du kan köpa något gott och fika
under tiden.
Exakt tid när prylbytardagen börjar kommer vi a tt publicera på vår hemsida inom kort.
Vi kommer behöva hjälp att bemanna prylbytardagen och ber därför att frivilliga
föräldrar från skidskolan/träningsgrupp ställer upp och hjälper till under dagen. Skicka
ett mail till info@kilsslk.com för att anmäla intresse.

Trysilläger.
Den 1-4:e december är det dags för årets
höjdarläger i Trysil. Torsdag är resdag och
fredag till söndag åker vi skidor.
Trysillägret är till för samtliga medlemmar,
även om det främst riktar sig mot
träningsgrupper
och
tränare
i
skidskola/träningsgrupp. Passa på att träffa
era kompisar i träningsgruppen och få en fin
stund tillsammans med andra medlemmar i vår förening.
Ni som är tränare
skidskola/träningsgrupp.
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Vi har som tidigare år hyrt Trysil Apartment Hotel som ligger i direkt anslutning till
stolsliften vid Trysil Turistsentre. I lägenhetshotellet finns 6-bädds och 4bäddsboende så ni som anmäler er får gärna vid anmälan komma med önskemål om
vilka ni vill dela rum med. Vi har reserverat ca 100 platser. Självhushåll gäller.
Information om aktiviteter under lägret kommer veckorna innan vi åker.
Priset är mycket förmånligt och subventionerat av Kils Slalomklubb.
Prislista:
- deltagande familjemedlem, 1400:- inkl. liftkort (ordinarie pris 2400:-).
- aktiv deltagare i träningsgrupp 800:- inkl. liftkort.
- deltagare i träningsgrupp, under 7 år 400:- tränare i skidskola/träningsgrupp 800:- inkl. liftkort.
Priset kan komma att justeras beroende på kronkurs och om vi har bokat samtliga
bäddar.
Vid anmälan uppge ålder samt vilken typ av deltagare du är. Detta för att det skall bli
lätt att sammanställa kostnader för varje enskild familj. Bindande anmälan snarast till
Jan Sandström via e-post. (nyponstigen@msn.com).

Träningsgrupper 2017
Känner du att ditt barn vill utvecklas mer och kanske prova på att åka bana, göra
roliga friåkningsövningar och kanske hälsa på i andra anläggningar för träning/tävling
så finns träningsgrupperna. Tillsammans blir det ett väl sammansvetsat gäng som
tränar två gånger i veckan som får en
gemenskap utöver det vanliga. Vi har
grupper för alla åldrar, men vi vill hemskt
gärna att barnet kan åka lift och ha fartstyrd
åkning.
Träningsgrupperna är uppdelade i följande
åldersgrupper, där U står för "upp till".
U8, U10, U12, U14 samt U16
Anmälan till träningsgrupperna öppnade samtidigt som
skidskolan. Ett föräldramöte kommer under hösten där mer information om att delta i
träningsgrupp finns.
Vuxenskidskolan 2017
Kils Slalomklubb har en väl fungerande skidskola för er vuxna (från 13 år) som vill
utveckla er skidåkning. Skidskolan har allt från rena nybörjargrupper till avancerad
grupp (röd) där du får träna ordentligt på skidteknik. I vuxenskidskolans avancerade
grupp kan det komma att erbjudas träning i bana för de som önskar. Perfekt att slipa
på tekniken inför kommande klubbmästerskap.
Årsmötet 2016
Vi har haft årsmöte i Kils Slalomklubb. Under årsmötet beslutades om hur vi skall
driva vår verksamhet i klubben och vilken styrelse som aktivt skall jobba med
uppdraget. Protokoll från styrelsemötet kommer att publiceras på vår hemsida.
Förutom att avgiften för träningsgrupper har höjts med 100:- kronor så ligger övriga
avgifter, inkl. liftkortspriser fast.

Så här ser styrelsen ut verksamhetsåret 2016/2017
Ordförande:

Jörgen Tränk

Vice ordförande:

Jan Sandström, Marcus Gustafsson

Kassörer:

Maria Broo, Nicklas Åslund

Sekreterare:

Jonas Gate

Ledamöter:

Jon Skoglund, Patrick Hämquist, Martin Skager

Suppleanter:

Tommy Aronsson, Johanna Darle-Dahlén.

Instagram samt facebook.
Ni har väl inte missat att vi har både en facebook-sida och en instagramsida?
Facebook
Instagram
Förutom dessa två sidor har Kils Slalomklubb en egen hemsida.
Mail-kontakt:
Allmän info: info@kilsslk.com
Ekonomi: ekonomi@kilsslk.com
Skidskolan: skidskolan@kilsslk.com
Träningsgrupper: nyponstigen@msn.com
Ha en skön höst så syns vi på nästa arbetsdag.
Vänliga hälsningar, Kils Slalomklubbs styrelse.

