
   
 
 
 
   Säsongen  03 – 04. 
 
 
Hej och välkommen till en trevlig skidsäsong med Västerås Ski-Club.  
 
 
Västerås Ski - Club är en ideell förening som nu finns på ”riktigt”.  
Det sägs att finns du inte på nätet, så du finns du inte. Då får vi väl se till att vi 
finns. 
Du hittar oss under www.skiclub.se 
 
På hemsidan kommer det att finnas all information du kan tänkas behöva och 
lite till. 
Du kommer att kunna boka dina resor via hemsidan. 
Läs på reseinbjudan om bokningar. 
 
För att vi skall få en aning om hur många som har tillgång Internet, vill vi att 
du ger oss din mailadress, samtidigt som du betalar din medlemsavgift, vare 
sig du betalar via medföljande inbetalningskort eller via nätet.  
 
Nu till skidåkningen som sker i Sälen alt. Trysil. Till Trysil eller Stöten  åker 
vi endast  på lördagen pga. avståndet. Vilken anläggning vi åker till, avgörs på 
plats genom röstning, med reseledarens röst som utslagsröst. 
  
Klubbmästerskapet avgörs i år helgen 26-28/3. Om det blir lördagen eller 
söndagen avgörs på plats. Vi kanske vill till Trysil på lördagen och då blir det 
KM på söndagen. 
Det finns minst två sätt att få guld. Ett är att vinna ett annat är att muta. Den 
här mutan är det  Skandiaklass på. Toppa den om du kan 
 
Pga att KFUM hade dubbelbokat den 12-14/3, så fick vi en förfrågan om vi 
kunde tänka oss att avstå den resan till förmån för fritidsskolan Frinavet i 
Norrköping. Med rösterna 4 mot 2, så avstod vi den resan. Det skall skrivas att 
vi hade första tjing på den här resan, så vi hade kunnat visa ”musklerna”. 
KFUM har visat sin tacksamhet för vår samarbetsvilja, genom att ge oss 500 
SEK rabatt på våra resor den här säsongen, = 2 000SEK. 
Hur tacksam man var på fritidsskolan, behöver jag väl inte skriva. De har 
genom olika projekt gemensamt jobbat under hela året för att finansiera den 
här resan. Många som bor i detta område i Norrköping  har normalt inga 
möjlighet att komma iväg på  sådana här aktiveter. Det sägs att detta område 
är Norrköpings ”Rinkeby”. 
 
Vi kommer att istället erbjuda en endagarsresa  till Sälen Lördagen den 13/3.  
 
                                                                            åsså vänder vi på bladet…… 
 

http://www.skiclub.se/


 
 
Årets gruppliftkortspriser (min 20 pers.) är i Sälen 190 SEK < 16 år och 240 
SEK fr.o.m 16 år.  I Trysil kostar korten  med dagens kurs 200 SEK resp. 255 
SEK. 
Under 8 år kostar gratis på båda ställena. Snälla du, ta med jämn summa 
pengar. Det underlättar. 
Ordinarie pris är i Sälen 225 / 280 SEK och i Trysil 250 / 320 SEK. 
 
Du är bra att veta, att du inte är försäkrad genom Ski – Club. Det kan ”löna” 
sig, att du ser över ditt försäkringsskydd. Folksam har en bra 
Utförsåkarförsäkring. Den kostar 100 SEK för singel och 175 SEK för familj. 
                                                              
Jag vill att du fyller i din medlemsansökan ordentligt. Det händer 
lite för ofta att jag inte vet vem som betalt in medlemsavgiften. 
 
Vad sägs om att bli lite fler medlemmar? Om du tycker Ski-Club har ett bra 
koncept, låt din omvärld få veta det. Om inte, låt någon av oss i styrelsen få 
reda på det, så vi kan göra något åt det. 
Nya medlemmar ringer du till Monica alt. Willy, eller någon annan i styrelsen 
och anmäler.  
 
Du skall veta, att det ibland finns det platser över samma vecka som resan går, 
ja t.o.m samma dag. Så tveka inte att ringa eller gå in på  www.skiclub.se 
och kolla läget, om lusten plötsligt infinner sig. 
Frågar du inte, får du inga svar. 
 
Vill du mera i alpin miljö, då skall du kolla under www.aktivitetsfixarna.nu 
  
Vi hörs och ses. 
                     
                              Styrelsen / gm 
 
 
 
                               Willy Lundkvist. 
 
Styrelsen består av: 
 
Ordförande:             Per-Olof Lagerström    021 - 122100 
Vise Ordförande:    Staffan Söderholtz        021 -  350989 
Kassör:                    Willy Lundkvist           021 –357288       
                                                                     mob. 070-2165781 
Sekreterare:             Monica Hansson           021 - 124303 
Ledamot:                 Henry Ceder                 021 -  27337 
Ledamot:                 Nils-Åke Strömberg     021 -  184701    
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