Välkommen till Älvdalens IF Skidor
Nedan ser ni de olika grupperna och ansvariga ledare.
Ansvariga ledare:
2013-2011 Anne Mörk + Föräldrar
2010-2007 Klas Johansson, Alexander Johansson och Jimmy Skord
2006-2003 Marie Mörk
Köldgräns är -14 grader.

Arbetsdag:
För att vi ska kunna ha en bra och fin skidstadion behöver vi hjälpas åt att röja, se över skidspåren
och dylikt. Detta sker söndag 7 okt 09.00 på skidstadion.
Klubben bjuder på lättare förtäring.

Björnjakten:
Den 8-9 december arrangerar vi säsongens roligaste skidtävling. För att vi ska kunna arrangera
denna tävling behöver vi er hjälp. Mer info om detta kommer.
Det finns klasser från 7 år (födda 2012) och uppåt. Kom ihåg att det även finns motionsklass för dam
och herr. Alltså kan även alla föräldrar vara med!

Kläder:
Beställning av klubbkläder sker via Trimtex.se/customer/AlvdalensIFSkidor. Skapa konto.
Använd teamkod: alvif2018 Butiken stänger den 14 okt. Beräknad leverans i vecka 47.
Tidigare modell gäller fortfarande, skillnaden är att det kan tillkomma nya sponsorer.
Mer info om hur man beställer finns på hemsidan.
Klubben har beslutat följande:
- Åkare t.o.m. åldersklass 7-8 behöver inte bära klubbkläder
- Åkare i åldersklasserna 9-10 och 11-12 skall bära klubbens överdrag eller klubbens tävlingsdräkt
samt klubbens mössa. Om temperaturen är för hög för att bära överdrag får andra kläder användas.
Dock ej andra klubbars kläder.
- Åkare fr.o.m. åldersklass 13-14 skall bära klubbens överdrag och tävlingsdräkt samt klubbens
mössa/buff/pannband.
- Medverkande i 3 tävlingar utanför Älvdalens socken under en säsong samt medverkan på
arbetsdagar (arbetsdag på stadion, Björnjakten, serietävlingarna samt något mer arr.) medför rätten
att få 50% av åkarens inköp av klubbkläder subventionerade av ÄIF Skidor. I dessa tävlingar ingår
inte kretstävlingarna. Subventionen erhålls mot uppvisande av resultatlista el. likn. efter säsongens
slut. Dock senast 30/4 2019.

Läger:
Allägret i Grönklitt 13-14/10: Ett barmarksläger som arrangeras av Dalarnas Skidförbund och
Mora Skidgymnasium. Lägret vänder sig till ungdomar födda 2008 och tidigare. En deltagaravgift
på 200kr/pers betalas in till klubben.
Klubbläger snö: 8-11/11 Ett snöläger som arrangeras av klubben. Ungdomar som är födda 2009 och
tidigare får följa på detta läger. Mer info kommer. En deltagaravgift på 300kr/pers betalas till
klubben. Max 900kr/Fam
Serietävlingar: Klubben arrangerar 5st Serietävlingar under säsongen. Första är efter skolstart i
januari. Den första serietävlingen är även en del av Kretstävlingarna, där Mora, Orsa och Rättvik är
en del.

Klubben kommer att arrangera bussresa till Svegsskidan under säsongen där en ansvarig ledare,
hjälp och råd angående vallning och övrig hjälp kring tävlingen kommer att finnas på plats. Mer info
om detta kommer senare.

Styrelsen
Styrelsen denna säsong är:
Ordförande: Cathrine Mörk
Vice Ordförande: Dan Eriksson
Kassör: Anders Staffansson
Ledamot: Per Nylander
Ledamot: Magnus Hell
Ledamot: Lisa Eriksson
Suppleant: Anna Staffan
Suppleant: Jörgen Granevald
Suppleant: Karin Rytter
Vi är alltid intresserade av att höra era åsikter och funderingar, vid specifika frågor kontakta:
Ekonomi-Anders Staffansson 070-584 46 84
Kläder/beställning-Magnus Hell 070-792 04 98
Övriga frågor/åsikter-Cathrine Mörk 070-254 68 70
Det går även bra att kontakta oss via alvdalens.if.skidor@telia.com eller föreningens sida på
facebook.

Om du/ni:
-är aktiv på klubbens gemensamma träningar
-hjälper till på Björnjakten och serietävlingarna
-hjälper till på arbetsdagar som klubben ordnar.

Får du/ni:
-följa med på klubbens läger och All-lägret till subventionerat pris
-Klubben betalar anmälningsavgiften till de tävlingar du önskar deltaga i.
Anmälan sker på egen hand på idrottonline.se. Kontakta din ledare vid problem med anmälan.
Varje närvaro på träningarna ger en slant till klubben från förbundet.
Har ni frågor/ funderingar gällande föreningen eller säsongen så hör av er till någon i styrelsen eller
ansvarig tränare.
Glöm inte bort vår hemsida eller gilla oss på Facebook, där lägger vi ut nyheter och information
angående verksamheten.
Hoppas att ni får en rolig säsong i skidspåret!
Med vänlig hälsningar
ÄIF Skidor

