Föräldramöte 2018
På Älvrinken uppdelat i två tillfällen, tisdag 16/10 och 18/10.
Mötet startar 18.30, slutar 19.15.

Välkomna till ”Världen bästa Skidklubb“!
Vision
”Hela Matfors på skidor”
Verksamhetsidé
Med individen i fokus vill vi erbjuda inspirerande träning och en ändamålsenlig
anläggning för bygden. För genom glädje och gemenskap skapa ett livslångt intresse för
skidåkning
Värdegrunder
Glädje: Vi har kul
Vilja: Vi vill utvecklas
Delaktighet: Alla ska med
Ärlighet: Ett öppet och rent spel i det vi gör
Historik
För 10 år sedan, två ledare och ett tiotal barn mellan 6-12år. Idag 150st barn/ungdomar
på ett träningstillfälle och 5st juniorer på skidgymnasium. Vi har lyckats med att
avdramatiserat tävlandet och tillsammans bygger vi gemenskap som tillåter alla att vara
med. Ett bevis på detta är att flera äldre ungdomar ansluter till föreningen och bidrar
utifrån individen.
Medlemmar
Vi är ca 300st medlemmar varav nästan 200st är barn och ungdomar.
Medlemsavgiften betalas in på BG 5804-3811, märk inbetalningen med namn samt
skicka ett mail till medlem@matforsskidklubb.se och meddela namnen på de som
avgiften gäller, se instruktioner på hemsidan.
Familjemedlemskap 600:Enskild medlem 300:Skidskola 200:Stödmedlem 200:Sektionerna
Träning/Tävling (Peter)
● Vi har många utbildade ledare och totalt 6st träningsgrupper samt en
barngrupp och en vuxengrupp.
● Klubbtävlingar, då finns ledare från klubben som tar hand om åkarna.
Vi kommer att informera vilka träningar som berörs.

●
●

Utrustning, fram till 9års ålder behövs 1 par skidor. Skate och klassiskt är bra
längre upp i åldrarna.
Vallningskurser kommer att erbjudas under vintern.

● Lagledaren roll (Therese)
Önskvärt med två lagledare per grupp.
Det finns lagledare i alla grupper, men plats för fler…

Marknad (Therese/Helene)
● Kläder finns att köpa i shop som öppnas under period perioder som
annonseras av klubben, Helena Holmgren är ansvarig. Mindre mängd kläder
finns i klubbstugan för försäljning.
● Tävlingsdressar för finns att hyra (100:-/år) för de äldre barnen.
● Sponsring, vi har ett flertal paket i olika prisklasser som passar de flesta
företag. Vi är tacksamma för det intresse som finns hos våra partners vilket
skapar ett värde för alla parter.
● Information från föreningen läggs ut på hemsida, Facebook och via mail. Vissa
grupper kommunicerar via Supertext/SMS.

Arrangemang (Peter/Stefan)
● Våra arrangemang
* Matfors Race 2018-01-12 DM status
* ICA loppet 2018-01-27
* Ramirent sprint 2018-02-27

(ansv. Lodjur & Rävar)
(ansv. Isbjörnar & Vargar)
(ansv. Rävar & Järvar)

På dessa tävlingar vill vi att föräldrarna hjälper till. Brukar vara intensivt och roligt!
● USM 2020, mycket är klart inför detta arrangemang men vi behöver komma
igång med förutsättningar för att tillverka snö….
Anläggning (Björn/Henrik)
● Spårgruppen, ansvarig 1v/år + resurs någon annan vecka.
Större behov av bättre och mer spår nu när klubben har växt. Vi vill ha fler som kan bidra
till spår för våra åkare, hör av dig vid intresse!
●

Stugprojektet är i full gång! De stora aktiviteterna (stugflytt och utbyggnad) är
klara. Nu gäller det att få till den invändigt enligt plan. Alla kan hjälpa till!
Vi kommer att köra ”bygglördag” många lördagar framöver där det är dropp-in
Björn Walther är projektledare

Tränings grupper
Järvar (Therese, Helena och Petter, lagledare Henrik och nn)
Vargar (Maria, Madelene, Mattias, lagledare Benka och nn)
Lodjur (Sven-Gunnar, Tomas, lagledare Marie och Jörgen)
Vargar (Claes och Björn, lagledare Cecilia och Camilla)
Isbjörnar (Peter, Ola och Urban, lagledare Therese och Helene)

Vinterns större nationella tävlingar med MSK deltagare
● USM i Falköping födda 2003/2004
● ICA-Cup i Bollnäs födda 2005/2006
● JSM i Sollefteå födda 2002-1999
● Folksam-Cup i Torsby födda 2003/2004

Vecka 6
Vecka 10
Vecka 10
Vecka 11

På ICA-Cup och Folksam-Cup representerar ungdomarna Medelpad.
Utöver detta arrangeras SM på S:a Berget

Vecka 5

Kontaktuppgifter finns på hemsidan www.matforsskidklubb.se

Sammankallande
Stefan Lenz (ordförande)

