Medlemsbrev oktober - 2015.

Hej alla medlemmar i Kils Slalomklubb.
Nu är vi inne i oktober månad och förberedelserna inför säsongen 2015/2016 är i full gång. Under
årsmötet valdes en ny styrelse och styrelsens sammansättning ser ut som följer;
Ordförande

Jörgen Tränk

Vice ordförande

Marcus Gustafsson

Vice ordförande

Jan Sandström

Kassör

Nicklas Åslund

Kassör

Maria Broo

Sekreterare

Jonas Gate

Ledamot

Jon Skoglund

Ledamot

Patrik Hämquist

Ledamot

Martin Skager

Suppleant

Stefan Lundqvist

Suppleant

Johanna Dahlén Darle

Styrelsen tackar, med värme, Erika Störner och Stefan Westin för trogen tjänst i styrelsen.
Vi har även haft höstens första arbetsdag och där bytte vi bland annat golv på terrassen, men hann även
med att fixa en hel del i anläggningen. Våra anmälningar till samtliga våra verksamheter är öppna och
det är i stort sätt fullbokat på de flesta av skid skolans grupper. För er som inte anmält er än, passa på nu
innan det är försent.

Trysilläger.
Den 3-6: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.

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 4-bäddsboende så ni som anmäler er får gärna
vid anmälan komma med önskemål om vilka ni vill dela rum med. Självhushåll gäller. Information om
aktiviteter under lägret kommer veckorna innan vi åker. Priset är mycket förmånligt och subventionerat
av Kils Slalomklubb.
Pris för
- deltagande familjemedlem, 1400:- inkl. liftkort.
- aktiv deltagare i träningsgrupp, tränare och skidskollärare, 800:- inkl. liftkort.
- barn under 7 år 400:- de som har liftkort i anläggningen 400: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).
För att delta på lägret skall medlemsavgiften vara betald.

Arbetsdag
Boka gärna den 14/11 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.

Bemanning under vintern.
Styrelsen har beslutat att följande gäller för bemanning i vår anläggning under vintersäsongen.
Föräldrar till barn i träningsgrupp skall hjälpa till med kafeterian samt att stå i liften under minst fem
pass fördelade på tre kvällspass och två helgpass. Vi uppmanar även föräldrar till barn i skidskolan att
hjälpta till med driften av liften. Innan säsongsstart kommer ett schema ut där man boka sig för arbete.
Vi behöver även föräldrarnas hjälp till att snölägga vår backe i vinter. Vi har anställd som sköter
snöläggningen under dagtid, men under helg, kvälls och nattpass är det vi medlemmar som sköter
driften Med kort varsel, innan säsongsstart, skicka s inbjudan till utbildning ut för både lift, kafeteria
och snöläggning.
Gör man 24h arbete i backen, snöläggning, lift, kafeteria etc. är man beviljad ett säsongskort.

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.
Vi behöver dock hjälp med att hitta tränare för
skidskolan. Om du som förälder vill eller känner till
någon (13 år och äldre) som vill hjälpa till så tar vi
tacksamt emot Er hjälp. Det finns alltid en
huvudansvarig tränare som sköter planering och
tillsammans kan ni utveckla och ge barnen många roliga
timmar i backen.
Ställer du upp som tränare får du dessutom fri personlig färdighetsutveckling i vuxenskidskolans röda
grupp som kör på söndagar, samt säsongskort i vår anläggning. Skriv ett mail till skidskolan
(skidskolan@kilsslk.com) om du är sugen på att hjälpa till.

Utbildningar
Klubben erbjuder flera utbildningar. Skidledare- grund med skidteknik och ledarskap, Skidledarefortsättning med mer skidteknik och färdighetsutveckling.
I år kör vi även SLAOs skidlärarutbildning steg 1 för dig som vill fördjupa dig. Den kursen är första
steget på utbildningen till professionell skidlärare. Kurserna är till för dig som vill vara eller redan är
skidledare i våra barn och ungdomsgrupper inom skidskola och träning.
Mer information om våra kurser med datum, plats och kontaktperson finns på hemsidan under rubriken
utbildningar och kurser. Välkommen med din anmälan!

Föräldramöte träningsgrupp
Är du sugen på att få reda på hur det är att vara förälder till ett barn i träningsgrupp?
Måndagen den 2/11 klockan 18.00 är det föräldramöte i klubbstugan för föräldrar som har barn i
träningsgrupp och för er som vill veta mer. På mötet kommer ni träffa tränare samt få information om
träningsupplägg och tävlingar under säsongen. Samtidigt som föräldramötet är kommer det vara
byteskväll där du kan sälja, köpa och byta begagnad utrustning. Ta med det du vill sälja!
Träningsgrupperna behöver även få in fler tränare så om du känner för att hjälpa till att stötta våra
fantastiska tränare, skriv gärna ett mail till oss (jonaskindberg@telia.com).

Barmarksträning
Barmarksträningen pågår för fullt i Vikstaskolans
gymnastiksal på onsdagar. Samling 18.30.
Träningen håller på i ca 1,5h och innehåller bland
annat övningar för balans, motorik, styrka och
kondition.

Alla barn i träningsgrupper och skidskolan är välkomna att få träna tillsammans med våra duktiga
tränare Daniel och Andrea. För att vara med och träna skall du vara medlem i klubben, men du får gärna
ta med en kompis som vill prova på.
Åldersgräns 7 år.
PS. Under höstlovet är det ingen träning.

Arbetsgrupper
Styrelsen i Kils Slalomklubb vill verka för att skapa flera arbetsgrupper som tillsammans kan ta hand om
viktiga områden i föreningen. Eftersom styrelsen långsiktigt strävar mot att utveckla områden kring
Fryken önskar vi starta grupper inom följande områden.
Grupp för utveckling av anläggningen med följande arbetsområden:
- Ny lift
- Längdspår med konstsnö (finns intresse att starta en längdåkningssektion inom föreningen?)
- Skicross
- Utbyggt snösystem
- Samverkan med Kils kommun
Grupp för utökad/breddad sponsring och reklam på hemsida i backe och utrustning.
Grupp för underhåll av anläggningen
Är du som medlem intresserad av att hjälpa till i någon arbetsgrupp och bidra till Kils Slalomklubbs
fortsatta utvecklingsarbete, hör gärna av dig till oss. Tack på förhand.

Köp och sälj
Nu finns det möjlighet för dig att köpa och sälja begagnad skidutrustning på vår hemsida.

Instagram samt facebook.
Ni har väl inte missat att vi har både en facebooksida och en instagramsida?
Facebook (Kils Slalomklubb) Facebook (Parken)
Instagram
Förutom dessa två sidor har Kils Slalomklubb en egen hemsida.
Där hittar du alltid senaste informationen och allt du behöver veta om vår förening.
Ha en skön höst så syns vi på nästa arbetsdag.
Vänliga hälsningar, Kils Slalomklubbs styrelse.

