Medlemsbrev december 2021
Huvudstyrelsen
2021 går nu in i sina sista skälvande timmar och snart står 2022 för dörren. Det har varit ett år som
till stor del präglats av den pågående pandemin. Vi såg ljuset i tunneln och verksamheten blomstrade
på nytt, men så kom kylan och med den en ökad smittspridning. Detta gör att vi går in i ännu en oviss
period. Förhoppningsvis kommer vi kunna genomföra vår verksamhet som vanligt i vår.
Styrelsen är mycket imponerad av alla aktiva och ledare som kämpat för att hålla verksamheten
igång under året.
2022 är ett år då vi ska genomföra 10MILA 6-8 maj och Bergslagsloppet i september förutom all
annan verksamhet i form av träningar och tävlingar. Almby IK kommer att synas i många olika
sammanhang.
Årsmöte
Boka redan nu in onsdagen den 9 mars för årsmöte. Förhoppningsvis kommer vi kunna genomföra
ett fysiskt möte, men förbereder oss också på att det kan bli digitalt.
Vi kommer bland annat ta beslut om nya, uppdaterade stadgar.
Vintern är här
Även om det just nu är milt och barmark i Örebro, så finns snön 2 mil bort i Kilsbergen och Ånnaboda,
just nu i form av 1600 meter konstsnöspår. Varför inte passa på att köpa ett spårkort och ta fram
skidorna i julhelgen.
Skulle du vilja göra en insats och vara spårvärd så kommer en ny chans i januari. Skicka ett mail till
info@almbyik.se så återkommer vi med mer information.
Almby IK 100 år 2023
Vi närmar oss med stormsteg 100 årsjubileet för Almby IK. Självklart ska detta firas. Om du vill vara
med i någon arbetsgrupp inför jubileet så skicka in ditt intresse till info@almbyik.se
Allt vi gör under året ska präglas av att vi fyller 100 år.
Vi vill gärna ha grupper med alla åldrar.
Ljungstugan kommer att öppnas för uthyrning
Nästa år öppnas Ljungstugan för uthyrning när vi inte har egen verksamhet. För att hyra Ljungstugan
ska du ha varit medlem i föreningen i minst 1 år och vara äldre än 25 år. Du får 50% rabatt på
hyrpriset. Vi kommer också att hyra ut till företag och andra föreningar med organisationsnummer.
Uthyrningsdetaljer kommer att läggas på hemsidan vid årsskiftet.

Ljungstugans städschema
I och med att Ljungstugan har öppnats igen, behöver vi hjälpas åt att hålla den fin. Vi har en
städansvarig familj eller medlem per vecka. De städansvariga har fått informationsutskick och
schema. De har till uppgift att städa vid ett tillfälle under sin vecka, med särskild hänsyn till om
stugan är uthyrd. (Framgår av kalendern på hemsidan). Eftersom vi dessutom har verksamhet nästan
dagligen bygger ändå städningen på att vi alla hjälps åt att hålla Ljungstugan fin. En påminnelse om
vilka som ansvarar följande månad kommer att skrivas här:
Städansvarig familj/medlem:
v.1 Fam. Kylborn
v.2 Fam. Sundeman
v.3 Fam. Bergström/Røstbakken
v.4 Bengt Björndahl
v.5 Fam. Hallonqvist

Styrelsen i Almby IK vill tacka er
alla för fina insatser under 2021 och
önska er alla en riktigt GOD JUL och
ett GOTT NYTT ÅR !
/Styrelsen
Lasse – Valter – Lennart – Morgan – Karl-Göran – Ulrika – Lars

Skid-, orientering- och löpsektionen (SOL)

Skidläger
Ett större gäng små och stora skidåkare åkte på läger till Idre Fjäll under
fyra dagar innan Lucia. Skidåkning blandades med mycket bus och lekar
ute i snön till långt in på kvällarna. Lekstunder orkades även med mellan
skidpassen, då de vuxna passade på att vila benen på soffan. Tyvärr blev
det några sjukstugor annars var de flesta mycket nöjda med
lägerdagarna. Det hördes höga önskemål om att ”nästa år vill vi vara på
läger minst en vecka…..”

Emilia Riggers

Edith Runnels

Adam Montén och Emma Lindkvist

Erik Kylborn
Emma Lindkvist

Sixten Widmark

Drickapaus och ”doppboll” i Idre Fjäll

Skidträning i Ånnabodas konstsnöspår
Vi börjar bli många barn och ungdomar på träningarna, vilket är riktigt roligt! Tacksamt och roligt är
också att många föräldrar har vallat upp sina skidor och hänger med och stöttar i grupperna eller
"hejar på" från spårkanten. Kul! Skidgänget växer och utvecklas. Välkomna alla nya och gamla
skidåkare!
Vi hälsar också Emma Ganebäck välkommen åter som ledare. Emma kommer i första hand ta hand
om de små skidåkarna.
Julhelgerna närmar sig och vi planerar in följande träningar:
Onsdag 22/12: Skidträning för röd/svart grupp. Ånnabodas konstsnöspår. Kl.18:15-ca20:00. Skejt.
Vecka 52: Jul uppehåll. Ingen organiserad skidträning.
Måndag 3/1: Skidträning för alla grupper. Ånnabodas konstsnöspår. Kl.18:15-ca19:30. Klassisk stil.
Onsdag 5/1: Skidträning för röd/svart grupp. Ånnabodas konstsnöspår. Kl.18:15-ca20:00. Klassisk stil.
Måndag 10/1: Skidträning för alla grupper. Ånnabodas konstsnöspår. Kl.18:15-ca19:30. Skejt.
Ta med egen dryck vid träning.
Håll avstånd, var uppmärksam på symtom och stanna hemma om du är sjuk.
Skidfrågor? Fredrik 070-633 44 79
SOL-sektionen önskar GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!!
/SOL-sektionen

Cykelsektionen
Också cykelsektionen vill önska alla en riktigt GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!!!
/Cykelstyret

Nästa medlemsbrev utkommer i slutet av januari
Du får detta medlemsbrev då din mejladress är registrerad i Almby IK:s medlemsregister i SportAdmin. Frågor angående vår
integritetspolicy och GDPR hänvisar vi till vår hemsida http://www.almbyik.

