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Hej
Hösten har gjort sitt intrång och så
småningom kan vi se fram emot att kylan
kommer. Då finns förutsättningarna för
Johan och hans gäng i Ånnaboda att
starta snötillverkningen. Ännu återstår
dock en del arbete för att få spåren
färdiga, men i slutat av oktober ska det
vara klart. Sedan återstår lite jobb innan
de nya omklädningsrummen och SMstugan står klart.

Presentation av Tävlingskommittén
Ansvarig: Robert Erixon
Här ligger mycket av det arbete som
kommer att synas under SM-tävlingarna.
Det handlar stadionområdet och inte minst
tävlingsspåren. Till sin hjälp har Robban
ett antal duktiga chefer:
Stadionchef:
Jenny Winblad
Banchef:
Pär Dudal
Sjukvård:
Ulf Harrysson
Tidtagning:
Joakim Hjortsberg
Järngänget:
Bengt Torége
Konsult:
Åke Karlsson
Järngänget är en resurs till Robban, under
de senaste veckorna har de bland annat
gjort iordning ett 1500 stolpar som ska upp
utefter spåret. En ovärderlig insats.

27 idrotter klara!
Totalt är det nu 27 idrotter som är klara för
SM-veckan 2015. Av dessa kommer 6 att
finnas i Ånnaboda. På Ånnabodasjön är
tanken att skridskor och isracing för bil och
motorcykel ska äga rum. Förutom skidor
så kommer skidorientering och draghund
att använda det nya spårsystemet.
Fortfarande återstår att lösa ett antal
logistikfrågor tillsammans med de övriga
idrotterna.
Överlag så handlar mycket av tiden just nu
om att få till samordningen med alla andra.
Ett inte alltid helt enkelt pussel att lägga.
I kommande vecka hoppas vi också att
kunna slutföra arbetet med reservort. I
dagsläget står valet mellan Orsa och
Torsby.
Reservorten kommer att presenteras i
samband med höstens skidkonferens i
Örebro den 18-19 oktober.

Fortfarande saknar vi:
Teamserviceansvarig
Målansvarig
Antidopingansvarig
Intresserade hör av er till
erixon.robert@telia.com eller
lasse.lundberg@telia.com
Informationsansvarig utsedd
Vi kan glädja oss åt att Sara Eidevald idag
tackat ja till rollen som informationsansvarig
Välkommen Sara. Presentation kommer i
nästa nyhetsbrev.
Vi söker också ett stort antal funktionärer
som vill och kan hjälp till före och under
veckan. Har du möjlighet så skicka ett mail
omgående till lasse.lundberg@telia.com
Skriv vilka dagar du kan, eventuella
önskemål om arbetsuppgift och dina
kontaktuppgifter
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