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Hej allihopa!!!
Vintern har passerat och aprilväder överraskar alltid men vi går mot ljusare tider!
Denna vintern har skridskobanan varit åkbar från början av januari. Precis lagom till
skridskoskolans start kom kylan, i år hade vi ca 8 deltagare på skridskoskolan.
Hasaloppet genomfördes söndagen den 5 februari och det var ett härligt gäng barn
och ungdomar med mycket energi! Alla deltagare fick medalj samt korv och saft efter
utfört lopp.
Nu är våren här och det spritter i benen! Det är dags att fräscha upp Snapptuna IP inför
vårens aktiviteter.
ARBETSDAG PÅ SNAPPTUNA IP BLIR DET
SÖNDAGEN DEN 22 APRIL KL 10-12
Vi sätter upp målnät, gräver om längdgropen, krattar bort löv, rensar fotbollsplan från
ogräs samt snyggar upp i närområdet runt IP. Ta med kratta och skottkärra så ses vi
vid IP, JU FLER VI ÄR DESTO FINARE BLIR DET :)
AKTIVITETER
Friidrottsskolan för pojkar och flickor 4-12 år startar onsdag den 25 april kl 18.00-19.00.
Den pågår tom onsdag den 13 juni. OBS! Ingen friidrott den 6 juni!
Nystart efter sommarlovet onsdag den 22 augusti. Ansvarig: 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 flickor och pojkar 5-8 år startar tisdagen den 24 april kl 18.00-19.00.
Den pågår tom tisdag den 12 juni. OBS! Ingen fotboll den 1 maj!
Nystart efter sommarlovet tisdag den 21 augusti. Ansvariga: Lotta och Sveinung Jacobsen
SIK har inga försäkringar då vi inte är anslutna till något riksförbund, se därför till att dina
barn är försäkrade.
MEDLEMSAVGIFTEN för 2012 är 100kr/familj och år. Det går bra att vara medlem även
ifall man inte är aktiv utövare. Vårt postgironummer är 8 09 90 - 5.
SIK-NYTT delas bara ut i Snapptuna. Välkommen in på vår hemsida
www.snapptunaik.se, där finns de senaste SIK-NYTT samt övrig information.
VI SES PÅ IP!!!
HÄRLIGA VÅRHÄLSNINGAR FRÅN STYRELSEN

