Hejsan!
Nu är det snart dags att dra igång skidsäsongen 2021/2022!
Årets barmarksträning startar måndag den 4:e oktober i form av en gemensam träning med
orienteringen. Då blir det tårttävling och firande av Selånger SK 100 år så missa inte den!
Under årets säsong kommer barn födda 2015 från fjolårets skidskola att ha möjlighet att träna med
Bamsegruppen.
Grupper och ledare är:
•
•
•
•

Skidskola f 17-16 Johan Lindén + flera intresserade men ej är helt klart (Start 10:e januari).
Bamse f 15-13 Anna Norgren, Maria Sällström, Mikael Sällström
Vargar f 12-10 Lars Jönsson och Mikael Snabb
Vråkar f 09 och äldre Håkan Westman

Alla grupper tränar på måndagar vid Hulistugan.
Planen är att Vargar och Vråkar ska träna på torsdagar men för Vargarna håller vi dagen lite öppen
eftersom det krockar med andra aktiviteter för många i den gruppen. Som vanligt gäller att hålla koll
på hemsidan för eventuella förändringar.
Covid-19
Inför hösten ser det ut som att de flesta restriktioner kommer att hävas. Det finns en del osäkerhet
kring smittspridning bland yngre så vi får se lite vad som händer under hösten. Vi hoppas att
träningar, läger och tävlingar ska kunna genomföras i princip som vanligt. Det är dock fortsatt viktigt
att stanna hemma om era barn eller ni själva uppvisar symptom!
Information från skidförbundet angående Covid-19 hittar ni på
https://www.skidor.com/foljoss/nyhetsflode/aktuelltfranssf/2020/informationangaendecoronavirus
et/

Träningsfika Vi planerar att återuppta fika för alla grupper efter måndagsträningen. Det innebär att
alla föräldrar kommer att få hjälpa till med det under säsongen. Vi söker någon som kan ansvara för
att en fikalista skapas och att inköp av basvaror som smör, bröd, ost och saft görs. Hör av er till mig
på hakan.westman@selangersok.y.se
Läger
19:e-21:a November planerar vi för snöläger i Bruksvallarna. Lägret är öppet för barn födda 2013 och
äldre. Separat inbjudan och information kommer senare.
Tävlingar
29:e Januari arrangerar vi Sankt Olofsrännet vid Hulistugan. En förälder per familj med barn i
träningsgrupperna ska hjälpa till med arrangemanget så boka in dagen redan nu!

Ledare
Vi söker efter fler ledare till Bamse gruppen och till skidskolan! Är ni intresserad av att hjälpa till, eller
känner någon som kan tänkas vara intresserad, hör av er till mig på
hakan.westman@selangersok.y.se

Fluorförbud
Inför förra säsongen pratades det en hel del om flourförbud på tävlingar. Ämnet är fortfarande
aktuellt men totalförbudet har nu skjutits på till säsongen 2022/2023.
Se https://www.langd.se/fis-skjuter-paa-totalforbudet-for-fluorvalla-till-sasongen-20222023.6313707-86106.html
Inom vår verksamhet med barn och ungdomar finns egentligen ingen anledning alls att använda
flourprodukter. Den fördel som finns med glidvallor med flour uppstår i huvudsak i högre fart så det
är bortkastade pengar att lägga en högflour valla på en 12-årings skidor
Klubbkläder
Det kommer att öppnas en webshop hos Trimtex under hösten där ni kan beställa Selångers
klubbkläder. För er som vill ha en tävlingsdräkt till vintern behöver ni även beställa en sådan. Det
finns ett litet lager på övervåningen i Hulistugan också som ni kan kolla igenom.
Köp och sälj
Vi har en sluten grupp på Facebook, https://www.facebook.com/groups/2582571365143554, som ni
kan använda för att sälja saker såsom klubbkläder och utrustning. Det finns även möjlighet att hänga
upp saker på övervåningen i Hulistugan och märka med namn, pris samt swishnummer.

Vi hoppas att vi får en kanonsäsong med mycket snö och härlig skidåkning i vinter
Välkommen till träningsstarten!
Håkan Westman
Ansvarig Skidsektionen

