SIK-nytt vår 2017
SIK (Snapptuna Idrottsklubb) hoppas att alla här har haft en lugn jul och en skön start
på 2017.
Följande aktiviteter planeras för VT 2017!
Om vädret tillåter kommer bollplanen spolas och skridskoskola hållas söndagar kl. 12-13.
Mer information kommer finnas på hemsidan. Styrelsen uppskattar om fler erbjuder sig hjälpa
till med snöskottning!
Hasaloppet planerar hållas den 12 februari kl 11. Vi avslutar med grillning. Om snön inte
skulle hålla ges nytt datum bekant via SMS/på hemsidan.
Städdag blir den 8 april kl 10 då anläggningen städas och materialförrådet i stugan genomgås.
Hoppas ni kan komma och hjälper till, vi bjuder på fika/grillad korv. Ta gärna med kratta och
skottkärra!
Friidrottsskolan för barn 4 år och äldre kommer äga rum onsdagar kl. 18-19 med start den 19
april fram tills skolsluten på våren. Omstart sker på hösten den 23 augusti. Den sista gången
(27 september) är det terränglöpning då vi avslutar säsongen med pris- och diplomutdelning.
Friidrottsansvariga: David Eklund och Anders Lundin.

Övrig information:
Våra aktiviteter äger rum på ”Lilla IP” i Snapptuna. Ni som kommer med bil, vänligen
parkera bilen på infartsparkeringen vid Ormsta station (skräpinsamlingen). Därifrån finns
lämplig stig utmed järnvägen fram till IP, endast 150 m.
SIK har inga försäkringar då vi inte är anslutna till något riksförbund, se därför till att dina
barn är försäkrade.
Styrelsen för 2017 ser ut som följande:
Ordförare: Johan Brottman, sekreterare: Constanze Leineweber, kassör: Jenny Faxelöv,
ordinarie ledamöter: Anna Glans och Henrik Englund, suppleanter: Marge Aab Svensson och
Peter Niia, revisor: Mats Jägerhult.
Medlemsavgift är fortsatt 100kr/år för hela familjen. Om du vill vara med i våra aktiviteter
eller bara vill stödja SIK sätt in pengarna på konto 8 09 90 - 5.
Nyfiken? Kolla gärna in på vår hemsidan www. snapptunaik.se där du hittar mer information
om vad SIK egentligen är samt bildgalleri, vår historia mm. Även på Facebook finns vi.

