
 

 

SIK-nytt april 2016 

Styrelsen för 2016 ser ut som följande: Ordförande Marge Aab Svensson, Sekreterare 

Constanze Leineweber, Kassör Jenny Faxelöv, Ordinarie ledamöter Peter Niia och Henrik 

Englund, Suppleanter Anne Glans och Mikael Holmgren, Revisor Mats Jägerhult 

På grund av det varma vädret blev det tyvärr ingen skridskoskola under vintern. Även 

Hasaloppet fick tyvärr ställas in på grund av avsaknad av snö.  

Desto mer hoppas vi nu på ett rikligt deltagande i Friidrottsskolan som startar igen onsdagen 

den 20 april kl. 18.00. Friidrottsskolan är öppen för barn från ca 4 till 12 år. Den pågår till och 

med onsdagen den 8 april och startar igen efter sommarpausen den 24 augusti. Friidrotten 

bygger på föräldramedverkan, så passa på och gör något roligt tillsammans med ditt barn. 

Peter Niia, Henrik Englund och Mikael Holmgren ansvarar för friidrotten. Hjärtlig välkomna! 

Ni som kommer med bil, vänligen parkera bilen på infartsparkeringen vid Ormsta station. 

Därifrån finns en lämplig stig utmed järnvägen fram till IP, endast ca 150m. SIK har inga 

försäkringar då vi inte anslutna till något riksförbund. Se därför till att dina barn är 

försäkrade. 

Innan friidrottsskolan kan sätta igång behövs det dock att städas upp lite på Snapptuna IP. 

Städdag den 17 april kl. 10.00. Vi krattar och jämnar ut bollplan och hoppgropar, krattar 

fjolårets löv och städar upp närområdet kring IP. Det brukar ta högst 2 timmar. Ta med 

kratta, skottkärra och (som viktigast) gott humör! Vi bjuder på frukostfika kl.9.30. 

Medlemsavgiften är fortsatt 100 kr/år för hela familjen. Vi ber alla aktiva deltagare att sätta 

in avgiften på konto 8 09 90 - 5. Det går bra att vara medlem även om man inte är aktiv 

utövare! Medlemsavgifterna hjälper oss att köpa in diverse material till verksamheten samt 

priser till utövarna.  

SIK-nytt delas ut i hela Snapptuna och till en del boende öster om Ormsta station. SIK-nytt 

syns även på vår hemsida www.snapptunaik.se. Gilla oss på facebook!  

Styrelsen hoppas på att se så många som möjligt på aktiviteterna under året.  

Vänliga hälsningar, SIK 

http://www.snapptunaik.se/

