Nyhetsbrev november 2018
Huvudstyrelsen
Städning av Ljungstugan
Vi kommer i dagsläget inte att anlita ett städbolag för att sköta städningen av Ljungstugan. Vi
kommer under 2019 att fortsätta med detta på ideell basis och kommer att uppdatera städlistan med
nya namn. Du som idag står på listan kommer att få frågan om du vill/kan fortsätta med ditt uppdrag.
Därefter kommer vi att fylla på med nya namn. Ansvaret för att hålla ihop detta kommer att ligga på
kansliet. Du som redan nu känner att du vill och kan ta en vecka, skicka ett mail till info@almbyik.se
Nytt låssystem
Inom kort kommer vi att installera ett nytt låssystem i stugan. Vi går från nyckelanvändning till ett
modernare taggsystem. Detta förenklar hanteringen och vi får en bättre kontroll. Förberedelser för
detta pågår och nycklar kommer att bytas ut mot taggar.
Vi kommer att ta ut en depositionsavgift på 100 kr för taggarna och detta kommer att administreras
av kansliet och kassören. Mer information kommer när allt är klart.
I samband med detta så har vi också dragit ledningar för internetanslutningar. Som en sidoeffekt till
detta kommer vi nu att kunna få bättre internet i hela stugan och även uttag i storstugan.
Ny ägare i Ånnaboda
Som ni kanske har hört är det numera en ny ägare till anläggningen i Ånnaboda. Det är företaget
Nordic Camping som tagit över campingen, stugbyn, restaurangen med tillhörande byggnader. Det är
en stor aktör som äger många campingar i landet, bl.a. på Lugnet i Falun.
När det gäller spåren så är det ett halvår kvar på avtalet med Branäsgruppen. De senare kommer
även i vinter att sköta spåren. I vår kommer en ny upphandling att genomföras. Detta påverkar alltså
inte skidverksamheten i Ånnaboda denna vinter.
Ansvaret för SM-stugan ligger kvar på kommunen som tidigare och vi kommer att kunna ha kvar vår
lokal i källaren.
Vi har också fört samtal med Nordic Camping eftersom vi tillsammans med Hagaby GoIF ska
arrangera 10-mila år 2022. Samtalen har förts i en positiv anda och vi kommer inom kort att göra
klart ett samverkansavtal.
Idrottsplan Ljungstugan
På idrottsplan utanför Ljungstugan utför kommunen just nu ett dräneringsarbete. Det har stått på
föreningens önskelista i många år - allt för att vi bättre ska kunna utnyttja planen i barn- och
ungdomsverksamheten.

Styrelsen genom Lasse Lundberg

Orientering- och Skidsektionen
Orientering
Årets Nattsprintercup är avgjord. 19 deltagare gjorde upp om det eftertraktade vandringspriset
ÄLGEN. Vi gratulerar Robert Vestman till segern! Per Håstlund och Yvonne Franzén arrangerade
tävlingen på mycket trevliga och utslagsgivande banor med riktig skogsorientering. Det för året nya
handikappsystemet kändes väl fungerande. Vi deltagare tackar arrangörerna för ett mycket bra jobb
samt Mona och Ann-Britt som ordnade en riktig festlig kvällsmåltid som avslutning.
För de som vill hålla trycket uppe under vintern finns närmast:
 Julserien i Arboga 2/12
 Löpex Vinterserie Hagaby 5/12
 Julserien i Arboga 9/12
 Julserien i Arboga 16/12
 Julserien i Arboga 26/12
 Löpex Vinterserie ALMBY 16/1
 m.m
Till detta kommer våra egna träningar exempelvis PISK-arna på tisdagarna.
Skidor
I skrivande stund vässar små och stora skidåkare formen på skidlägret i Grönklitt/Orsa.

SOL-sektionen genom Karl-Göran Wahlström

Cykelsektionen
Vinterträning
Under vintertid kör vi cykelträning för barn från 13 år och uppåt. Måndagar och torsdagar kl. 18.00
med samling vid Ljungstugan. Fram till årsskiftet är det löpning, styrka och annan träning utan cykel.
Många gånger sker dessa träningar ihop med skidgruppen. På måndagar kommer det serveras mat.
Till det kommer det behövas kockar likt förra året, d.v.s. de som är med och tränar behöver ställa
upp ett par måndagar och steka hamburgare samt städa efteråt.
Det planeras också inslag för att förbättra gemenskapen.
För 15 år och uppåt sker också distanscykling söndagar, oftast samling vid Karlslund kl. 10.00 för
cykling i ca 3 timmar. Här rekommenderas cykel med långa skärmar dels för egen skull men mest för
din kompis.
Information om träningarna sker löpande på Facebook i gruppen ”Almby IK ungdomsträning cykel”.

Lägeransvariga
För att förbättra vår gemenskap inom träningsgrupperna och mellan träningsgrupperna behöver vi
några som kan ansvara för arbetet, t.ex. med att ordna läger. Idag finns det två personer i denna
grupp men vi önskar få in fler. Tanken är att gruppen startar upp dessa saker med stor hjälp av
föräldrar till barnen. Är du en som har många idéer hör av dig till: cykel@almbyik.se

Cykelstyret genom Peter Birath

Du får detta nyhetsbrev 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/foreningen/omforeningen/Integritetspolicy/

Trevlig första advent
PS.
Nyhetsbrevet, i denna form, fyller snart 1 år och vi är nyfikna på vad Ni medlemmar tycker om dessa
brev, med huvudsyfte att sprida information med vad som händer i föreningen. Både ris och ros
mottages tacksamt till info@almbyik.se

