
Det har varit full fart i klubbarbetet under året. 
Arbetet i sektionerna har fungerat väldigt bra. 
Du kan läsa om sektionernas arbete under 
2018 här på hemsidan! Där kan du också 
läsa om Vårruset, Vänersborgmedeln 
och våra andra evenemang under 
året.

Många löpare har presterat bra i år, 
inte minst våra yngre medlemmar 
- och sånt är ju bland det roligas-
te i verksamheten! Att vi sen fått 
VM-guld och VM-silver i PREO 
genom Michael Johansson är 
ju helt fantastiskt!

De senaste månaderna har 
vi fått ny beläggning och 
nytt ljus på elljusspåret, och 
det blir jättebra. Vi hoppas 
på en snörik vinter. 2018 
avslutades med Skinklop-
pet och med luciafiran-
de. Årets lucia var Linn 
Enbom. Älghornet fick
Tommy Andersson.

2019 startar upp med 
en ett skidläger i Mat-
tila. Vårruset jobbar 
vi redan med. Boka 
den 9 maj och någ-
ra kvällar i mån-
aden innan - för 
då behövs vi alla. 
Våra trevliga 
pastalördagar 
med gemen-
sam löpning 
startar också 
direkt efter 
årsskiftet.  

Den 6 janua-
ri börjar årets 
Vinterrace 
- och där är du 
väl med? Vår deltäv-
ling är den 3 februari.

Vi har ingen egen tävling nästa år, men det är 
säkert många som redan spanat in sig på 

torsdags- och sakoträningarna, och kanske 
ska vara med på O-ringen i Kolmården 

vecka 30? Då finns det många tillfällen 
att träna teknik och kondis inför det. 

Kanske på vårt eget träningsläger i 
maj?

Nu hoppas vi på ett riktigt härligt 
orienteringsår 2019, kanske 
med lite skidspår som inledning 
- så att en del nya friskusar 
hittar till oss! Extra kul är det 

såklart om några av dem fortsät-
ter med vår- och sommaraktivi-
teter i klubbens färger.

Välkommen till årsmötet, 
måndag den 11 februari 
2019 kl 18.30, i Skidstu-
gan. Motioner ska vara 
styrelsen tillhanda 
senast den 27 januari 
2018. Årsmöteshand-
lingar läggs ut på 
hemsidan (interna 
sidan) en vecka före 
årsmötet.

Du har kanske 
redan fått ett mail 

med en faktura 
med ”ej start” 
och efteran-

mälningsav-
gifter för 2018. 

Dessa ska beta-
las in före års-
skiftet. 2019 års 
medlems- och 
tävlingsavgift 
betalas in efter 
årsskiftet. Be-
talning görs till 
Bankgiro 347-
7254.

Styrelsen

God Jul och Gott Nytt År!
Styrelsen önskar alla medlemmar en riktigt god jul och ett gott nytt år!

På vår hemsida vanersborgssk.se kan du läsa verksamhetsberättelser om våra aktiviteter från året som gått.


