Årsberättelse 2018
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.
Deltagarrekord, över 80 personer skidade runt.
I januari började förberedelserna för Långfredagstipset och Påskaftonens
Fisketävling Skärsjöpimpeln. Gällande pimpeln så ska sponsorer 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. Tävlingen slog rekord med sina 177 tävlande
fiskandes i strålande väder.
Den årliga arbetsdagen i september gick av stapeln den 29:e och hade bra
uppslutning. Ca 30 personer möttes upp och hade en trevlig dag med umgänge
blandat med arbete.
Lampor gicks igenom i Elljusspåret men ingen behövdes bytas, det röjdes sly i
våra spår och runt portalen.
Förrådet fylldes med ved och hyllor sattes upp för förvaring. En del markarbeten
gjordes runt förrådet. Ved kördes även ut till vindskydden.
En del broar lagades efter våra skoterleder.
Arbetsdagen avslutades som vanligt med att föreningen bjöd på grillad korv och
hamburgare. Arbetsdagen är ett utmärkt tillfälle att träffas, umgås och ha
trevligt.
Föreningen har under året investerat i en båt som kommer att läggas uppe vid
Skärsjön och som kommer att vara tillgänglig för Föreningens medlemmar
Föreningen har köpt in mössor med tryck Sonfjällets Fritidsområden som säljs
via vår hemsida.
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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.
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.
Många av våra medlemmar och skidåkare betalar medlemsavgifter och
spårbidrag med swish, Vid betalning av medlemsavgiften, kom bara ihåg att
ange namn, stugnummer och även mailadress om det finnes.
På Föreningens hemsida (www.skarsjovalen.se) kommer det ut information om
spåruppdateringar och vad som händer i området. Alla aktiviteter syns där.
Det är även en ypperlig plats för våra kära sponsorer att synas.

Med vänliga hälsningar
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