Dette bildet av Ukjent

Sommer nyheter 2018
Vi har nå lagt bak oss en fantastisk vintersesong og fått kost oss med sol og sommer i noen uker.
Løypemannskapet i vinter gjorde en fantastisk innsats både med løyper og vedlikehold av maskinparken, det oppsto
noen få driftsstanser men ikke mer enn at dette ble taklet underveis.
Det er mye aktivitet i Tæruddalen om dagen, klubben hadde også i år multisportuke den første uken i sommerferien
til barna og her var en stor gjeng med barn som koste seg en uke med masse varierte aktiviteter og de hadde været
med seg hele uken.
Lysløypa har vi ventet lenge på men for de som har tatt seg en tur rundt ser vi jo nå at det nærmer seg fullført og vi
har fått lovnader om at de er ferdig til skisesongen begynner i vinter, det er innvilget penger til nytt lysanlegg også
men det er fortsatt usikkert om dette er ferdig til kommende vintersesong, nå har vi levd såpass mange år med dårlig
lys så vi håper dette kommer på plass snart men lader hodelykta en vinter til hvis det må til.
Vi jobber også med klopping i stien som går opp fra myra og til Ringdalshytta her har vi en gjeng med ungdommer fra
skiklubben som har sommerjobb med å kloppe og de har gjort en fantastisk jobb hittil og tar seg nå en sommerferie
pause til August da de starter opp for fullt igjen så blir det spennende å se hvor langt de kommer.

På Ringdalshytta startet vi opp i høst med å pusse opp kjøkkenet og vi har noen andre oppgraderinger som vi skal
gjennomføre her. Vi har også fått levert en stor vedbod som vi har satt bak hytta. Ellers er det planlagt å legge nytt
gulvbelegg i hele hytta. Både oppdateringen av klopper og Ringdalshytta har vi fått støtte av Sparebankstiftelsen å
gjennomføre.

Vi har i sommer også fått tildeling av tippemidler for oppføring av klubbhus i Tæruddalen, denne tildelingen kommer
rett før sommerferien så her er vi veldig i startgropa men vi satser på å begynne dette arbeidet utover høsten, dette
er sterkt etterlyst av våre medlemmer og vil gi oss ett etterlengtet tilholdssted.
For våre aktive medlemmer så vil oppstart være Torsdag 23 August, påmelding til trening gjøres på vår nettside
www.skedsmoskikklubb.no påmeldingen åpner i starten av August, her ønsker vi nye og gamle utøvere hjertelig
velkommen.
Klubben ønsker alle medlemmer og følgere en riktig god sommer og nyt skogsområdene vi har på korset. Husk å
plukk opp søpla, båndtvang og det totale bål/grill forbundet som er i skogen.
Hjertelige sommer hilsener fra Skedsmo skiklubb

