Sept-okt - 2010
Nu åker vi...
Det börjar närma sig höst och de första gemensamma träningarna inför skidsäsongen börjar
snart.
Vi har i ledargruppen haft några träffar om hur vi ska träna och vad vi ska göra kommande
säsong. Information om detta kommer på skidupptakten den 30 september. Det är också väl värt
att nämna våra rättesnören som vi ledare och klubb vill leva efter, utan egentlig rangordning:
•
•
•

Lära ungdomarna att åka skidor bra
Roligaste klubben
Alla ska vara med

För att göra målen verkliga behövs allas medverkan, ledare, föräldrar och aktiva. Kom gärna
med förslag hur vi kan göra för att lyckas.

Träning
Grupper kommer se ut ungefär som tidigare år. Den första träningen börjar tisdag vecka 40.
Den äldsta gruppen 13-16 år tränar första gången gemensamt tisdag 28/9.
Tidpunkter för träning blir också enligt gammalt recept: tisdagar för alla, och torsdagar för de
äldre grupperna. Mer information om detta kommer på skidupptakten.
Redan nu tränas rullskidor på söndagar för de som är 13 år och uppåt.
Vår ambition är att i god tid lägga ut träningsschemat på kalendern:
http://domnarvet.com/orientering/traningskalender.htm

Anmälningar
Följande saker är på G. Anmälan till respektive sak sker i pärm i Bergebo, om ni är fundersamma
hör med respektive ansvarig:
Alläger i Mora
Bruksvallsläger
Grönklittsläger

23-24 okt
28/11-1/12
16-19/12

00-95’or
98-95’or
Alla åldrar

Torbjörn Nilsson
Jonas Engdahl
Jonas Engdahl

Övrigt.

Skidupptakt 18:00 den 30 September i Bergebo
Träningskläder på för alla ungdomar.
Något tilltugg bjuds det på.
Skidbytardag 12/10 före, under och efter träning
New Body:
Kataloger och provpåsar finns att hämta i kiosken i Bergebo from tisdag 21/9. Ta med och sälj på
jobbet, till far o morföräldrar och grannar, fin förtjänst till klubben! Det är bra att vara snabb ut
eftersom fler föreningar säljer. Ansvarig Marianne Dahlqvist 072-2522559

Kom ihåg att titta
på hemsidan!
www.domnarvet.com

Ungdomsansvarig: Jonas 070-696 24 78 eller 0243-60094

