Årsberättelse 2017
Det nya året började som vanligt med nyårssprinten. Ett längdskidlopp för både
stora och små i elljusspåret 2,5 km. Det fikades och lottades ut fina priser.
Hemsidan fungerar bra för att komma ut med information om spåruppdateringar
och vad som händer i området. Det är även en ypperlig plats för våra kära
sponsorer att synas.
Många av våra medlemmar och skidåkare betalar medlemsavgifter och
spårbidrag med swish, kom bara ihåg att ange stugnummer också.
I januari började förberedelserna för Långfredagstipset och Skärsjöpimpeln.
Sponsorer ska kontaktas, det ska bestämmas vad som ska handlas, vem som
ska göra vad med mera. Förberedelserna pågår ända fram tills aktivitetsdagen,
och när tävlingen är slut skall det göras en utvärdering.
Även fast Påsken var sen i år så var vädrets makter med oss och gav oss bra
med snö.145 st tävlande kom till start. Flygsugna kunde även i år ta en flygtur
med en helikopter som kom och gästade oss.
Det som var lite negativt med årets tävling var att det nappade otroligt dåligt.
Den som till sist kunde höja vinstbucklan vann på 316 gram.
Nya spångar har nu lagts ut efter vandringsleden från parkeringen upp mot
Skärsjön.
Den årliga arbetsdagen i september gick av stapeln och hade bra uppslutning.
Ca 20 personer möttes upp och hade en trevlig dag med umgänge blandat med
arbete.
Lampor gicks igenom i Elljusspåret och vi röjde sly i våra spår och runt portalen.
Vårt förråd gjordes färdigt med tak, en dörr sattes dit, det målades mm samt
lite markarbeten runt om.
Vi fick mycket gjort och arbetsdagen är ett utmärkt tillfälle att umgås och träffas
ha trevligt.
Föreningen har under året investerat i en röjsåg.
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Vi har även i år ett antal tillkommande nya sponsorer på vår hemsida och det är
vi evigt tacksamma för. Dessa behövs!
Som vanligt har våra skidspår varit otroligt bra och det är Öhrmans förtjänst. Vi
får mycket beröm och vi ska se till att hålla kvaliteten på våra spår framöver.
Förra året köptes en ny spårsladd som krävde en del inkörning för att få till en
bra inställning på den och nu gör den ett kanonjobb på våra skidspår.
Våra anslutningsleder för skoter sladdas av frivilliga och har under året varit helt
ok. Stugägare har tillgång till två sladdar, en står vid torget och den andra efter
leden från torget ner mot slingan.
Nu hoppas vi åter igen på en snörik vinter med mycket skidåkning och skoter!
Med vänliga hälsningar
Sonfjällets Fritidsområden
genom Jonas Svan
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