
SIK-NYTT DECEMBER 2011 
Hej ! 

 

Här kommer information från Snapptuna IK. Vi hoppas att vi tillsammans får ett roligt 

och aktivt 2012 med många gamla som nya medlemmar. Om någon vill engagera sig mer i 

föreningen är ni varmt välkomna att kontakta oss i styrelsen ! För mer information om 

SIK gå gärna in på vår hemsida, www.snapptunaik.se. 
 

SIKs årsmöte hölls den 26 oktober och styrelsen för 2012 ser ut som följer: 

Ordförande: Susanne Eklund, Sekreterare: Linda Nordberg, Kassör: Ewa Carlsson, 

Ledamöter: Björn Larsson & Mattias Svantesson, Suppleanter: Ann-Christine Kasselrud, 

Anna Glans & Constanze Leineweber 

 

AKTIVITETER 2012 

* Isbanan, vi hoppas på kallare väder så vi kan spola isbanan och om vädret tillåter så 

kommer banan att vara åkbar ända fram tom sportlovet. 

* Skridskoskola för 4-7 åringar, nybörjargrupp och fortsättningsgrupp på söndagar kl 

12.00-13.00. Start söndagen den 8 januari. De yngsta kan behöva assistans av sina 

föräldrar. Vi hjälps alla åt att skotta banan innan. Ansvarig: Antonia & Lena Hoffman 

* Hasaloppet på skidor genomförs om det finns snö söndagen den 5 februari kl 13.00, 

reservdag är den 12 februari kl 13.00. SIK bjuder på korv med bröd samt dryck. 

Ansvarig: Björn Larsson 

* Friidrottsskolan för pojkar och flickor 4-12 år på onsdagar kl 18.00-19.00. Start sista 

veckan i april till skolslutet på våren. Vi börjar sen igen i samband med skolstart och 

håller på till slutet av september. Sista gången avslutar vi säsongen med terränglopp 

samt pris och diplomutdelning. Ansvarig: Susanne Eklund 

* Fotbollsskola för flickor och pojkar 5-8 år på tisdagar kl 18.00-19.00. Fotbollen 

arrangeras under samma tidsperioder som friidrotten. Ansvarig: Lotta & Sveinung 

Jacobsen 

* Volleyboll för vuxna blir det i Karlbergsskolans idrottshall på onsdagar kl 20.00-21.00. 

Start den 4 januari. Kostnad 100 kr för vårterminen. 

 

SIK har inga försäkringar eftersom vi inte är anslutna till något riksförbund, se därför 

till att era barn är försäkrade. 
 

Medlemsavgiften för 2012 är 100 kr/familj och år. Det går bra att vara medlem även om 

man inte är aktiv utövare 

Betala gärna med inbetalningskortet som följer med detta SIK-nytt. Vårt postgironr. är 

80990-5. Medlemsavgifterna hjälper oss bla med att köpa in diverse material till 

verksamheten samt priser. 

 

Vi vill passa på att önska er alla en riktigt GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR och hoppas 

att vi ses mycket under 2012 

 
Nästa SIK-nytt kommer i april-även på hemsidan. 

 

VI SES!!! 
 

http://www.snapptunaik.se/

