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Utskick går till en person per medlemshushåll

Hej!
Dags för sommarinfo från din
egen skidförening!
Skoga Marknad
Ja, ni medlemmar vet förstås allt om vår stora
Marknad och populära
bygdehändelse men hjälp till och sprid
budskapet och locka dit storpubliken.
Många medlemmar och andra är givetvis
på plats bland kålsoppa, lotterier och parkeringar men behovet av funktionärer är
stort så hör gärna av er om ni har möjlighet att hjälpa till en timme eller två!
Som vanligt sista helgen i augusti: i år blir
det 24-25 augusti, fredag och lördag.

endast ett fåtal övriga i leden så vi behöver
fylla på med barn, ungdomar och vuxna
ledare för att hålla traditionen.
Föräldrar som vill lära sig lite skidskytte
och leda egna, och kanske andras, barn
vore jättebra!
Vi tänker oss träffar under septemberoktober och intresse och önskemål kan
diskuteras angående veckodag, tid mm.
Ring gärna för info; Wredenberg 412 14,
070-245 2304.
Första träff: Lördag 1 sept kl 10.30. Skidskyttebanan. Ingen utrustning krävs, ingen
kostnad.

E-post: info@eksharadssf.se
Tel 0563-41285 (stugan) 41214 ordf.
Bankgiro: 5179-8965
Organisationsnummer: 872800-1796

re tilltalar medlemmarna? Någon slags
ledningsgrupp vore kanske något att önska
sig i stället?
Hör gärna av dig innan årsmötet till Valberedarna med förslag på personer till styrelse och andra uppdrag; Annsofie Bergqvist 40011, Bo Johansson, 40834
Ordf/Jan G

DE och CJB

En Tankvärd Utmaning
I likhet med många ideella föreningar står
Ekshärads SF inför en intressant utmaning!

Kontakt t.ex General Bo Johansson tel,
Vi har helt enkelt svårt att rekrytera folk
40834 Annika Wredenberg 41214.
Välkomna som funktionär eller marknads- och till styrelsen, ungdomslederi och till
vissa andra återkommande uppdrag.
gäst!
Så har det varit i några år med det har blivit allt mer alarmerande och nu lyckas inte
Vasaloppet – eller?
valberedningen att få fram tänkbara namn
I vart fall hela den klassiska sträckningen för att göra styrelsen fulltalig – det finns
från början till slut åktes av medlemmen
alltså vakanta platser vilket givetvis inte är
Jörgen Söderholm helt off-season! Dvs nu bra av flera skäl.
i augusti över stock och sten med en helt Vi klarar givetvis de viktigaste funktionervanlig skidutrustning. Jörgen är som ni
na i ESF men allt färre personer gör allt
vet, och förstår, ordentligt genomtränad
mer arbete, vilket inte fungerar i längden!
och tiden blev 24 tim 52 min. Det finns
inte mycket att jämföra med men visst
En paradox i detta är att ESF har ökat remåste det vara kanonbra! Grattis från
jält i medlemsantal senaste två åren och
ESF!
räknar nu ca 230 medlemmar. Trevligt!
Jörgen har verkligen hjälp till med att pla- Intresset för att vara med i ESF är alltså
cera Ekshärad på skidkartan.
stort men intresset för att göra uppdrag i
föreningen är litet. Detta går
givetvis inte ihop!

Årsmöte

Måndag 10 september kl 19.00 Klubbstugan
Sedvanliga punkter och plats för diskussion om vår
verksamhet, framåtblick eller annat spännande.
Styrelsen har förslag till uppdaterade stadgar. Dessa
finns på hemsidan o anslagstavlan från 1 sept!
Fika! Varmt välkomna!

Det vore bra om föreningen
som helhet kunde få ett
grepp om vad medlemmarna
har för önskemål, synpunkter
och ambitioner kring ESF.
Ett lämpligt forum för att
diskutera kring detta kan
vara Årsmötets ”övriga frågor”.

Hur organiserar man lämpligen uppdragen
och sysslorna i en ideell skidförening år
Både för nybörjare och mer drivna!
2007? Vad vill ekshäringen och medlemI huvudsak ungdomar från 9-10 år.
men få ut av sitt ESF? Sannolikt något
Vi anpassar övningarna till ålder, färdighet kul! Möjligtvis har kanske den gamla tyoch ambitionsnivå.
pen av styrelser spelat ut sin roll och borde
ESF har nu åkare i Världsklass men vi har ge plats för förändrade arbetssätt som bätt-

Skidskytteträning

Ekshärads Skidförening

Hemvändare brukar
man kalla dem som
vänder hem.
Carl Johan Bergman och David Ekholm
har som ni säkert hört valt att representera
Ekshärads SF den kommande säsongen!
Därmed höjer vi slagkraften inom biathlon
med massor av procent och bör få en del
reklam och intresse riktat mot Ekshärad.
Båda dessa åkare är ju väl etablerade i
landslaget och världstouren och gör därför
inte så många starter för ESF men t.ex SM
kan bli riktigt trevligt.
Senaste nytt är att Carl Johan vann Sommar Biathlon på rullskidor i Tyska Püttlingen i helgen inför en entusiastisk
15000-hövdad publik. Det ska va en
ekshäring till det!

Hemsidan
Medlemsblad i all ära men
den vetgirige besöker ofta
ESFs hemsida som är först
med det senaste! En självklar
favorit för skidvännen!
www.eksharadssf.se

Skogsplant
Är ett exempel på hur medlemmarna försöker förstärka kassan. En grupp gjorde en
bra insats i skogen i våras.
Du kanske har andra förslag som också
kan ge en slant?
Slut//

