Hej,
E er den dras skt avslutningen av förra säsongen med inställda tävlingar och
restrik oner såg vi fram emot en ny spännande säsong. Nu har den inte börjat som vi
hoppades på utan smi spridningen ökar igen och ll råga på allt blev det en rekordvarm november vilket sa käppar i hjulet för snö llverkningen.
Men vi har fram dstro och det kommer a bli bä re. Vintern har kommit och vi kan
med llförsikt se fram emot a snart kunna arrangera tävlingar igen om även med
vissa begränsningar och restrik oner.
God Jul och Go Ny År,
Birgi a Wikström, ordförande

Vilket luciafirande
det blev för Ludvig
Fjällström som
vann världscuptävlingen i parallellpuckel i Idre i söndags.
Det är Ludvigs
första seger och
tredje pallplats i
världscupen i karriären hi lls.
E stort gra s från
alla oss i klubben!
Foto: Nisse Schmidt

Åre Slalomklubbs Partners
Vi vill rikta e Stort Tack ll alla Er som trots hårda der fortsä er a stödja oss. Ert stöd är ovärderligt!
Skistar Åre, Adidas, ALVAB i Åre AB, Audi, BEST WESTERN Hotel Botnia, Holiday Club,
Huski Choklad, ICA Åre, Intersport, Servera, Werséns, Åre Elinstalla oner, Åre Va en & Värme
720, AGO Mi i Åre, Björn Olssons Taxi, Bra lands Åkeri , Broken/Timmerstugan Restauranger, Bubblans Lägenheter,
DAUS, Defencia Bevakning, Europcar, GoldGraphics, Grädda, Handelsbanken, Hawe Fas gheter, Hotell Granen,
ICA Björnänge, Interski/Head, Johnsons El, Länsförsäkringar Fas ghetsförmedling, Marklunds El i Åre, Mäklarhuset Åre,
Norrmontage AB, OKQ8 i Åre, Platåkåtan i To backen, SkidCenter Åre Björnen, Svartbergets Café & Restaurang AB ,
Swedbank AB, Sven och Catarina Hagströmer, Svenska kyrkan, Åre Församling, Åre Bageri, Åre Chokladfabrik,
Åre Skidsport, Årebladet / Åreklam, Åretandläkarna

Julklapps ps!!! Klubben har skidkläder, kepsar, mössor, t-shirts,
hoods, klubbmärken och dekaler ll salu på kansliet.

Kepsar och mössor finns a köpa på kansliet.
Priser: Keps 200 kr och mössa 250 kr.
Bildekaler 390 x 100 mm 50:-/styck
Vi har både T-shirts och Hoods ll salu.
Dekaler 80 x 90 mm 20:- /styck
Storlekar: 120, 140, 160, XS, S, M, L, XL, XXL
Tygmärken litet 70 x 65 mm 20:- /styck Priser: T-shirts 100 kr och Hoods 350 kr.
stort 150 x 145 mm 40 :-/styck
Vi har kvar några
svarta klubbtröjor
med röd gul rand och
klubbmärke i lager.
Den finns i för endast
i följande barnstorlekar: 120, 140, 160
och kostar 439 kr. För
vuxna finns endast 2
ex kvar i storlek M
som kostar 499 kr.
Gamla klubbdressen kommer från Tenson och finns for arande a köpa på kansliet ll raba erat pris. Det finns jacka, byxa
och en stretchjacka a köpa och man kan köpa delarna var för sig och blanda storlekar.
Storlekar: Junior finns i tre storlekar, 122/128, 134/140 och 158/164. Senior finns i två storlekar, L och XXL. Tyvärr är 146/152,
XS, S och M slut. Priser: Alla storlekar jacka 250 kr, byxa 250 kr och stretchjacka 150 kr.
Kansliet är öppet sdag‐torsdag 15‐17/12 mellan kl 9 och 14 samt
måndag‐ sdag 21‐22/12 mellan kl 9 och 14. Kan ni inte komma på
dessa der, kontakta oss via info@are‐slk.se så får vi se om vi kan
hi a något annan d som passar bä re. Betalning helst via Swish
1236095509, kort eller ll bankgiro 359-0528. Avgi för frakt llkommer om vi ska skicka varorna ll er så kontakta oss innan betalning så
får ni veta vad det kostar inkl. frakt.
OBS! Om det är julklappar ni ska ha det ll, se ll a vara ute i god
d. I synnerhet om det ska skickas per post.

Åre Slalomklubbs kansli är julstängt 23‐27 december
Kansliet öppnar igen kl 9:00 måndagen den 28 december. Behöver ni komma i kontakt med oss kan rekommenderar vi e-post ll info@are‐slk.se.

God Jul och Gott Nytt År
önskar Åke och Vivian

