Medlemsbrev maj 2016.
Hej alla medlemmar i Kils Slalomklubb.
Till att börja med vill vi från styrelsen tacka alla medlemmar, stora som små, som besökt vår
anläggning i vinter och alla ni som deltagit i våra aktiviteter. Vi vill självklart även tacka alla
ledare som ställt upp helt ideellt och med motivation, glädje och drivkraft fått våra barn,
ungdomar och vuxna att utveckla sin skid/snowboard-åkning.
Ett stort tack även till våra snöläggare, cafeteriapersonal, pistmaskinsförare, liftpersonal,
parkgänget, tävlingsansvariga och alla andra som gjort säsongen värd att minnas.
Nu är det försommar och sista snöhögen håller på att smälta bort i backen. Men trots detta är
inte arbetet i anläggningen slut, utan nu är det en hel del som skall fixas för att vi skall vara
redo inför nästa säsong.
Arbetsdag
Lördagen den 21/5 är det 2016 års första arbetsdag. Vi kommer under arbetsdagen bland
annat att städa, plocka ner liftbyglar, bomma igen stugor och förråd, ta in nät och
sommarförvara snökanoner mm.
Det är en hel del arbete som skall göras under de arbetsdagar vi har under vår, sommar och
hösten. Vi behöver många händer och alla är hjärtligt välkomna att hjälpa till. Är man medlem
och deltar i tre stycken arbetsdagar är man berättigad ett säsongskort. Självklart bjuder
klubben på fika. Kom och var med och träffa andra glada medlemmar i vår förening.
Plats: Frykstabacken
Tid: 09.00 till 15.00 (ca)
Skidskolan 2017
Anmälan till nästa års skidskola beräknar öppna runt månadsskiftet augusti/september. Ni
som har haft plats i år kommer få förtur precis som tidigare år. Vi söker ständigt nya ledare
som vill hjälpa oss med att leda skidskolan. Ju fler händer vi har, ju högre kvalitet blir det på
skidskolan. Som ledare/tränare har du alltid rätt till personlig färdighetsutveckling och fritt
säsongskort. Om du är intresserad av att ta steget och bli tränare hör gärna av dig så snart
som möjligt så blir vi ett härligt gäng som driver skidskola nästa vinter.
Vårt krav på dig är att du tycker det är roligt att träffa entusiastiska barn och att åka skidor.
Utbildning och information står föreningen för.

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.
Anmälan till träningsgrupperna öppnar samtidigt som skidskolan. Ett föräldramöte kommer
under hösten där mer information om att delta i träningsgrupp finns.
Bytardag
Under hösten kommer det vara bytardag i klubbstugan. Då har ni möjlighet att köpa/sälja och
fynda begagnad utrustning. Datum för detta är inte fastslaget än, men håll utkik på vår
hemsida.
Barmarksträning
Barmarksträningen är i full gång och på söndagar tränar vuxna (från 12
år) samtidigt som barmarksträningen för barn (upp till 12 år). Träningen
fokuserar på motorik, balans, styrka och kondition. Det är ett utmärkt
tillfälle för hela familjen att träna tillsammans.
Vi har ledare från träningsgrupperna/vuxenskidskolan som håller i
barmarksträningen och all träning sker utefter egen förmåga så det
passar alla, både otränade och elit. Barmarksträningen håller hus i och
omkring området kring Frykstabacken. Det kostar inget att vara med och
träna mer än medlemskap i föreningen. Skall du vara med som vuxen
behöver du ha vattenflaska och (längd)stavar. Gärna med rund truga.
När: Söndagar, till november. Barnens träning tar uppehåll under
sommarlovet.
Tid: 17.00
Samling: Vid Klubbstugan.
Uthyrning av klubbstuga.
Ni som medlemmar kan hyra klubbstugan förmånligt för privata tillställningar. Kontakta oss
för information om kostnader mm. Föreningen söker även en medlem som bor i närheten av
Kil som kan hjälpa till med uthyrning. Självklart utgår ersättning i form av säsongskort. Som
ansvarig för uthyrningen tar man emot bokningar och ser över städning mm. Stugan hyrs ut
någon gång varje månad under sommaren.

Gräsklippning
Vi har en del områden i och omkring vår klubbstuga som behöver klippas i sommar. Det tar
inte speciellt lång tid att klippa ytorna, men det behöver göras var 14:e dag ungefär.
Gräsklippare och bensin finns att tillgå och om 15 medlemmar hjälper till att ta tag i detta
under sommarhalvåret så har vi löst uppgiften galant. Nyckel finns att tillgå i Kil. Hör av er
snarast om ni kan hjälpa till med klippningen.
Kontakt mm.
info@kilsslk.com
http://www.kilsslk.com
Facebook
Frykstaparken facebook
Instagram
Ha nu en skön sommar önskar Kils Slalomklubbs styrelse!

