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Hej! 

 

Här kommer information om SIK och dess planer och aktiviteter under kommande året 2014.  

Hoppas att det blir lika roligt och aktivt som hittills, visst har tiden gått otroligt fort! 

Vid intresse att engagera sig mer i föreningen är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss i styrelsen! 

 

Vårt årsmöte hölls den 5 november 2013 och dem som sitter i styrelsen för följande år är: 

Ordförande: Marge Aab Svensson, Sekreterare: Constanze Leineweber, Kassör: Jenny Faxelöv, 

Ledamöter: Kajsa Bjurman & Ann-Christin Kasselrud, Suppleanter: Björn Larsson & Anna Glans 

 

AKTIVITETER 2014:  

 
Friidrottsskolan för pojkar och flickor 4-12 år,  

onsdagar kl. 18-19 med start 23 april tills skolsluten på våren.  

Omstart sker på hösten i samband med skolstarten och håller på till slutet av september.  

Den sista dagen är det alltid terränglöpning genom skogen då vi avslutar med pris- och diplomutdelnig 

samt saft och bullar. Ansvarig: Kajsa Bjurman 

 

Skridskoskola för de yngsta, nybörjare och fortsättning på söndagar kl. 12-13,  

med start 5 januari. Ansvarig: Lena Hoffman 

 

Volleyboll för vuxna blir det i Karlbergsskolan under vårvintern och hösten på onsdagskvällar kl. 20-21. 

Start den 8 januari. Kostnad 100 sek för VT.  

Ansvarig: Björn Larsson 

 

Hasaloppet på skidor genomförs om snön håller tills 9 februari kl. 13.00, reservdag: 16 februari kl.13. 

Det bjuds på korv m. bröd samt dryck. Ansvarig: Marge Aab Svensson 

 

Övrigt: 
Skridskor? Bollplanen spolas ca 20 december till och med sportlovet om kylan tillåter. Alla är välkomna att 

komma och åka skridskor/spela hockey. Bollplanen är belyst på kvällarna. 

Arbetsmöten? Två sådana runt IP genomförs omkring starten av friidrottsskolan, vår och höst, då vi rensar 

grusplanen och hoppgropen från ogräs, kantar fotbollsplanen samt ser över motionsslingan. Vi sätter även 

upp näten till fotbollsmålen. Dessa tas ned i början av oktober.  

Kan jag genomsätta idéer till nya aktiviteter? Absolut! Vår styrelse är i övrigt positiv till nya aktiviteter om 

någon är beredd att ansvara för dem.  

Har SIK en hemsida? Ja, www.snapptunaik.se.  

 

SIK är en unik förening som satsar i första hand på verksamheter för dem yngsta på Snapptuna IP och dess 

omgivande natur. SIK har funnits 44 år och många som har barn eller barnbarn idag har själv varit aktiva 

inom SIK.  

Stöd gärna SIK. För 100.-kr per år ger du möjlighet att alla barn kan vara med och delta i en aktiv friidrotts 

liv. Det finns inte många aktiviteter i dagens samhälle där årsavgiften (100.-kr/ per år och per familj) är så 

skonsamt låg. Detta tack vare att många, oavsett om man har barn och barnabarn eller inte - känner stolthet 

och vilja att gynna en lokal förening och bidra med sitt stöd. 

Vi hoppas att så många som möjligt hjälper till i SIK och att alla barn får en rolig säsong  

och lär känna nya vänner! 

 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR önskar vi i styrelsen!!!  

http://www.snapptunaik.se/

