
SIK-nytt april 2011     

Styrelsen för 2011 ser ut som följer: Ordförande Susanne Eklund Ljungvägen 22, 

Kassör Ewa Carlsson Gullvivsvägen 9, Sekreterare Lisa Kragmo Ljungvägen 28, 

Ledamöter Björn Larsson Sommarvägen 25 och Mattias Svantesson 

Blåklintsvägen 10, Suppleant Ann-Christine Kasselrud Gullvivsvägen 1. 

 

Friidrottsskolan från ca 4år till 12 år startar onsdagen den 27 april kl 18.00 - 19.00. Den 

pågår till och med onsdag 8/6. OBS! INGEN friidrott 1/6. Nystart efter sommarlovet blir 

onsdag 24/8. Ledare: Susanne Eklund.  

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

station. Därifrån finns lämplig stig utmed järnvägen fram till IP, endast 150 m. 

 

Fotboll för pojkar och flickor ca 5-8 år startar tisdagen den 26 

april kl 18.00 – 19.00. Den pågår till och med tisdag 7/6. Nystart efter 

sommarlovet blir tisdag 23/8.  

Ledare: Oliwer Carlsson och Lucas Gosenius. 

 

 

Skridskobanan var åkbar från ca 20 december till sportlovet.    

Skridskoskolan samlade ca 15 deltagare. 

 

Hasaloppet genomfördes söndagen den 6 februari med 21 skidåkare på startlinjen. Alla deltagare 

fick medalj samt korv och saft efter utfört skidlopp. 

 

Arbetsdag på IP blir det söndagen den 17 april kl 10-12. Vi sätter upp målnät, gräver om 

längdgropen, krattar bort fjolårslöv, rensar fotbollsplan från ogräs samt snyggar upp i närområdet 

runt IP. Tag med kratta, skottkärra så ses vi vid IP! Ju fler vi är, desto finare IP blir det! 

 

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

försäkrade. 

Medlemsavgiften för 2011 är fortsatt 100 kr/familj och år. Det går bra att vara medlem även om 

man inte är aktiv utövare! Vårt postgironummer är 8 09 90 – 5. Medlemsavgifterna hjälper oss bl a 

att köpa in diverse material till verksamheten samt priser till utövarna.  

SIK-nytt delas bara ut i Snapptuna. Lösnummer av SIK-nytt kommer att finnas vid 

friidrottsskolan för den som vill ha ett eget ex. Även inbetalningskort kommer att finnas. 

SIK-nytt syns även på vår hemsida: www.snapptunaik.se  

 
Styrelsen hoppas på att se så många som möjligt på aktiviteterna under våren. Nästa SIK-nytt 

beräknas komma ut i augusti – även på hemsidan! 

http://www.snapptunaik.se/

