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Utskicket går till en person per medlemshushåll

Hej!
Dags att valla upp skidorna!!
Konstsnön faller just nu så det är
inte långt borta.
Svealandsmästerskapen i längd
blir givetvis föreningens stora gemensamma utmaning denna säsong.
Vi ser fram emot en bra säsong för
alla i elljusspåret och i Haralöpet
och önskar våra tävlande lycka till
på olika nivåer.
Du är varmt välkommen som medlem i ESF!
Dags att betala avgiften. //ordf

Medlemskap i Ekshärads Skidförening 2010-11
Gör så här:
• Du kan givetvis betala på valfritt sätt; via internet, vanligt bankgiro eller kontant (t ex till Karl-Arne i klubbstugan)
• Vi bifogar en tom bankgirotalong för de som vill betala på det sättet.
• Du kan ta med flera saker i samma inbetalning, tex hela familjens medlemskap — och numer även betala Säsongskort i spåren!!
• Räkna ut Din summa med prislistan nedan!
• Ange vad du har betalat, tex spårkort, namn på alla medlemmar och
ange födelseår på alla som är under 20 år.
(Beskriv tydligt så underlättar du för kassören)

Medlemsavgift i Ekshärads SF:
Spåren
Som bekant så är det vi själva, ESF, som
driver spåren.
Glöm inte att betala spåravgiften, som ger
oss möjlighet att fortsätta att driva elljusbanan i bästa skick.
Som ESF-medlem har du rabatt på säsongskort i elljusspåret. Säsongskort lönar sig snabbt!
Om du ändå föredrar En-dags-avgift så
betalar du den enkelt direkt i lådan på anslagstavlan på skidstadion eller Haralöpet.
Spårknappen bär du synligt på
dina skidkläder. Du köper den
på våra vanliga försäljningsställen. Betalar du på annat sätt så hämtar du
ut din egen knapp på stadion senare.
KortVasan
Redan stort intresse!
Denna uppskattade och trevliga heldagsutflykt per buss till Dalarna sker givetvis
även denna säsong.
Information och Anmälan fixas genom
Ove Larsson, 076-829 5829 eller Bobby
Carlsson 070-311 9304.
Ljus idé
Vi satsar nu på byte till lågenergilampor
hela banan. Du kan stödja i vår kampanj;
80 kr per lampa. Du hedras på en skylt
under 2 säsonger.
Betala tex på samma inbetalning som
medlemsavgiften! Eller till Karl-Arne.

Barn och ungdom t.o.m 20 år: 50 kr
Vuxna: 120 kr
Hela familjen i samma hushåll dock endast: 200 kr.
Spåravgift i elljusbanan (då ingår också Haralöpet!)
Rabatt-avgift för Dig som är ESF-medlem;

Julklapp!
Hälsosam

Under 8 år: Gratis för alla!
Ungdom 8 t.o.m 20 år: 100 kr (ordinarie pris 150 kr)
Vuxna: 400 kr (o.p 550 kr)
Hela medlemsfamiljen i samma hushåll dock endast: 600 kr (o.p 900 kr)
Säsongsavgift för enbart Haralöpet;

Upp t.o.m 20 år: Gratis för alla!
Vuxna: 100 kr
blir åkbara. Håll koll på Hemsidan för senaste nytt.
Mer information och svar på frågor kan du
få hos Åsa eller Lars tel 409 34 eller Elisabeth 411 44
Svealandsmästerskapen längd
Går här ”hemma hos oss” 29-30 januari.
Dvs ett större arrangemang, skidfest, gästnätter, besökare och PR - och en utmaning
för oss alla!
Katarina Bergqvist är tävlingsledare och
tror att det krävs ett 60-tal funktionärer i
stort och smått. Det går att bidra på många
sätt, även med pris-sponsring mm.
Pricka av i Din kalender!

Barn– och ungdomsträning
Har dragit igång på barmark och extra kul Nya tjusiga kläder
ESF hänger med och satsar i år på en ny
blir det nu när snön kommer och spåren

garderob med traditionell förankring. Flera, både unga och vuxna, har uppgraderat.
Helfräsig åkarmössa för 150 kr.
Apropå kläder; Köp Ullmax nya sköna
sortiment via vår hemsida eller ring Annika 41214.

I Backspegeln:
Skoga Marknad 2010
Vädret, och därmed besökarna, sviktade
lite denna gång men bra kämpat av alla
ESF:are och speciellt tack till Marknadsgeneral Bo Johansson.
SM-guld till ESF skidskytte
Vid sista tävlingen i april tog vårt herrstafettlag segern i SM; Sebastian, David och
Carl Johan. Hurra ESF!
Slut//

