Medlemsbrev januari 2022
Huvudstyrelsen
Så har vi då åter trätt in i ett nytt år 2022 och mycket är sig likt som förra året. Vi har fortsatt en
pandemi hängande över oss som påverkar verksamheten. Vi måste fortsätta och förhålla oss till
denna, men förhoppningsvis ser vi ett ljus i tunneln.
Vi kommer därför åter ha begränsningar i stugan både vad gäller omklädningsrummen och att vistas i
storstugan. Det är ju tillåtet att gå in i stugan och byta om men tänk på att man inte får vara för
många i omklädningsrummet. Håll avstånd. Det samma gäller i storstugan.
Vi säger som många andra, håll i och håll ut snart kommer våren.
Årsmöte
Onsdagen den 9 mars är det dags för ännu ett årsmöte. Ni har alla fått inbjudan utskickad. Detta är
det tillfälle som du som medlem har möjlighet att påverka vad som händer i klubben. Det är en
rättighet som vi hoppas att du tar vara på, så kom till årsmötet som startar kl.18:30 i Ljungstugan
alternativt via Teams.
På årsmötet kommer vi också att redovisa förslag till nya stadgar, dela ut utmärkelsen årets Almbyit
2021 och presentera lite tankar inför 2023, året då Almby Idrottsklubb når den aktningsvärda åldern
100 år.
Skidspåren i Kilsbergen
Intresset för konstsnöspåren är oerhört stort och vi har hittills sålt 4000 spårkort. Det är också flera
Almbyiter som hittills varit med som spårvärdar och gjort en fin insats. Stort tack till er, snart är det
vår tur igen, så fler kan få chansen.
Vi ska fortsättningsvis bemanna följande veckor; 14-12 februari och 7-13 mars.
Har du möjlighet att vara med vid något/några tillfällen 1-2 timmar så skicka ett mail till
info@almbyik.se så kommer 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 gör som Emma Lindqvist och 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.
Styrelsen i Almby IK vill önska er alla en trevlig fortsättning på 2022 och hoppas att vi ses på
årsmötet eller vid någon annan aktivitet under året.
/Styrelsen
Lasse – Valter – Lennart – Morgan – Karl-Göran – Ulrika – Lars

Städansvariga i Ljungstugan:
v.5 Fam. Hallonqvist
v.6 Fam. Zaxin
v.7 Fam. Didriksson
v.8 Fam. Pettersen/Karlsson
v.9 Fam. Carlberg

Skid-, orientering- och löpsektionen (SOL)
Skidor
Ökande skidintresse
Skidgrupperna växer nu så det knakar! Mycket, mycket glädjande!! Över 45 skidande Almby-barn och
därtill ett antal föräldrar och ledare huserar på måndagar (och onsdagar då i något mindre skara) i
Ånnabodas konstsnöspår. Trots barmark i Örebro bjuder Ånnaboda på fin-fina spår- och
skidförhållanden, som gör det möjligt för oss att bedriva längdskidåkning. Stor tacksamhet till Örebro
Skidallians och alla ni som jobbar med spåren!

Skidträning måndagen den 31 januari 2022, Ånnabodas konstsnöspår. (Dock halverad trupp pga många sjukstugor.)

Skidträningsinformation
Alla skidåkare som är inskrivna i våra skidgrupper får veckovis utskickade program via sin mail. (Om
du av någon anledning inte nås av dessa hör av dig till skidor@almbyik.se). Där kan du läsa om
veckans träningar, vilken åkstil samt om tips på tävlingar och tider för anmälan.

Skidtävlingar i januari
Några Almbyiter har redan kommit igång med skidtävlandet i år. Ytterligare chanser till tävlingsdebut
finns framöver. Redan imorgon kväll, tisdag 1 februari, anordnar Garphyttans IF en ”Prova-påtävling” i skejt. Prova-på-tävlingar är avsedda framförallt till nybörjare men även för de som redan
debuterat i tävlingsspåren kan vässa formen med att köra en extra tävling. Ta chansen att dra på
nummerlappen och prova-på! Detaljerad information har sänts ut i ”skidveckobrevet”, både i brevet
från v.4 och v.5.
Invigningstävling för konstsnöspåret, Hällefors, 16 januari.
Fyra glada Almbyiter gjorde
tävlingsdebut i Hällefors.
Skidklubben bjöd in
klubbarna i länet och
ordnade en invigningstävling
för att fira deras
konstsnöanläggning.
Hela gänget hamnade på
pallplaceringar i de
respektive klasser som de
åkte. Sprudlande fnitter och
glädje i målområdet.

Fr.v. Ebba Vestman, Emilia Riggers, Julia Vestman och Erik Kylborn, Hällefors.

Aspelundsrundan, Zinkgruvan, 23 januari.
Zinkgruvan bjöd på trevlig skejttävling med fina spår i sin
konstsnöanläggning. 1,7 km är slingan som kördes olika
antal varv beroende på klass.
Ebba Vestman körde in på en fin 8:e plats i D11-12 och Erik
Kylborn fick kliva överst på pallen i H13-14.

Erik i målfällning och t.h. Ebba som laddar inför start, Zinkgruvan.

Tour de Mösseberg, Falköping, 29-30 januari.
Tour de Mösseberg är sedan
tidigare en stortävling som
många av våra skidåkare har
kört genom åren. Många
Almby-minnen är samlade
därifrån.
Tävlingen brukar locka ett
antal hundra åkare till
startlinjen, men i år hade nog
både pandemin och stormen
hindrat många från att
komma. Och nog blåste det
allt!! Arrangörerna lyckades
ändå genomföra årets
upplaga.
Tävlingen består av 4
deltävlingar över 2 dagar. De
brukar vanligtvis avslutas med
en jaktstartsklättring i
slalombacken, likt den på TV,
Tour de Skii, men i år tillät
inte vädret den klättringen.

Sixten Widmark redo för start, Tour de Mösseberg.

Från Almby startade Sixten Widmark i klass H14
(tävlade endast lördagen) och Erik Kylborn H13.
Etapp 1: Supersprint 100m klassiskt.
Etapp 2: 4,6km klassiskt.
Etapp 3: Tekniksprint skejt.
Etapp 4: 4,6km skejt.

Erik tog sig upp på pallen med en fin 3:e placering, Tour de Mösseberg.
1:a Olle Johansson IK Stern, 2:a Vilmer Wingskog Lindqvist Ulricehamns IF

Orientering
Uppstart för den gemensamma barn-och ungdomsträningen planeras till 17 mars. Mer information
kommer senare.

Löpning
Inget nytt att rapportera. Träningarna på tisdagar och torsdagar fortsätter enligt kalendern på
hemsidan.

/SOL-sektionen

Cykelsektionen
Vinterträning
Träningen inför årets säsong är i full
gång på testcyklarna inne i
Ljungstugan. Vi kör ett antal pass i
veckan.
Äldre cyklister kör även distanspass
utomhus varje söndagsförmiddag.

Fr.v. Aston Blomqvist, Arvid Lindén och Linus Bergsten. I framkant skymtar Sixten
Didriksson.Träningspass i Ljungstugan.

Till salu - Cykeltröjor för barn
I klubben har vi ett antal barncykeltröjor till försäljning. Detta för att slippa vänta på nästa
försäljningsfönster. Skicka ett mail till cykel@almbyik.se för mer info.
Om ni vill prova storlekar inför beställning så finns det vuxenstorlekar för utprovning av modellen
Team.

/Cykelstyret

Nästa medlemsbrev utkommer i slutet av februari
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.se

