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Medlemsavgift för 2022
Skräddartorpet ägs och sköts av SK Trim som även
sköter om elljusspåren och övriga motionsslingor. Känner
du att du vill bidra till detta så stöd verksamheten genom
att bli medlem.
Hel familj:
Vuxen
Ungdom:
Stödmedlem*:

350:175:- (orienteringstarter betalda)
100:100:-

*- som stödmedlem är du självklart välkommen att delta i
tisdagsträning med efterföljande bastubad.

Swisha pengarna på 123 0265 660 eller sätt in på
bankgironummer: 290-0389, ange namn och e-mail
(skicka gärna ett separat e-mail när du betalat så får vi
automatiskt din adress). Kontaktperson: Marita Stadig
(ordförande) marita.stadig@telia.com.

Årsmöte 2022
Tisdagen 15/2 2022 klockan 19:00, Kyrkovägen 4. Fika
efter mötet.

Tisdagsträningar vid torpet
Tisdagar klockan 17.00 (bastu från ca 18.00).
Löpning/gång/lunk i grupp eller enskilt. Pannlampa kan
vara bra mellan höstdagjämning och vårdagjämning. Vid
snötillgång skidåkning.

Elljuspår och skidspår
Elljusbelsyningen blev äntligen åtgärdad i höstas men i
skrivande stund (efter senaste blåsovädret 17/1) är det
lite mörkt pga av fallande träd över kabel. Problemet är
anmält och skall åtgärdas. 4 km är upplyst (kvällstid
under mörka halvan av året). Vid snötillgång prepareras
skidspår (4-7,5 km). För aktuell spårstatus kolla
www.skidspar.se rapportera gärna själv in om du åker.

VirsboRUN 2022

Nya stigar/leder/spänger
Med hjälp av utstakning från SK Trim så har Länsstyrelsen röjt upp
flera nya stråk i Hälleskogsbrännan sedan förra året. Lederna är ännu
inte markerade men bl.a. det nya stråket från Åkermossstigen upp till
vägen mot Björktjärn (se kartan ovan) är ganska lätt att finna. Returen
kan man med fördel ta via Igeltjärnsvägen och någt av de stråk som
röjdes 2020.

Preliminärt 28 maj och 20 augusti.

Utegym

Hyra Skräddartorpet

Utegymmet färdigställdes av klubbens medlemmar under året och
finns nu tillgägnligt för alla.

Vill du hyra Skräddartorpet kontakta Tage Björkbacka 0762764335 tagebjorkbacka@hotmail.com.

SK Trim önskar en god fortsättning på det nya året.
https://trimvirsbo.se
https://www.facebook.com/virsborun/

