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Vår ordförande
SÅ får jag igen skriva att vintersäsongen har startat. Äntligen. Varje år känns den lika välkommen, är lika efterlängtad, lika
full av förväntningar och hopp.
Överallt i byn rustas det för säsongen och evenemangen som kommer. Nationalarenan, backar och liftar ses över och färdigställs. Det är alltid lika spännande att känna det här försäsongspirret. Ljudet av snökanoner är nästan lustfyllt. Låt oss
hoppas på mycket snö, nöjda och glada turister och många framgångar i backarna.
Vi har VM 2019 att se fram emot men först en Världscupfinal 12-18 mars 2018. Ett evenemang som varit väldigt lyckat
tidigare så det känns som att det kommer bli lika bra igen. Välbesökt, med fantastiskt väder och fina alpina förutsättningar
och framgångar. Klubben kommer som vanligt ställa upp och hjälpa till med allt ifrån kaffekokning till pistpreparering. Hör av
dig till kansliet om du vet att du kan ge oss en hjälpande hand. Alla insatser, stora som små, välkomnas varmt.
Sedan sist jag skrev så har vi haft årsmöte med stor uppslutning. Det är alltid lika roligt och uppmuntrande att träffa klubbmedlemmar och känna engagemanget. Det är svårt att inte likna klubben vid en familj, en stor sådan. Värmen och välviljan
är påtaglig.
Vill även passa på att tacka för det förtroende medlemmar ger mig och styrelsen.
Vi avslutade med en inbjuden gäst, Hans Olsson. Efter en lång karriär som alpin
åkare är han nu tävlingsgeneral i organisationen VM 2019. Framgångsreceptet, som
han ville delge oss, var enkelt; man skall ha kul på jobbet/i backen. Hans kan verkligen titta tillbaka på sin alpina karriär och säga att den präglades av mycket glädje.
Det Hans berättade är viktigt att tänka på när vi engagerar oss själva och våra barn
och ungdomar i backen. Det skall vara glädjefyllt. Det är så vi bygger framtida framgångar. Vi fick verkligen kvitto på att TAGG och Stil är rätt väg att gå. Man kan inte
nog ofta påminna sig själv om att det är genom glädje och gemenskap man skapar
värdefull träning och bygger ansvar.
Välkommen till Åre, livet på snö

God Jul och Gott Nytt År!

Birgitta Wikström Ordförande Åre Slk

Åre Slalomklubbs Partners 2016-2017
Vi är inne i vår 83:e skidsäsong och klubbens åkare är i full gång med att träna och tävla.
Tack för stödet vi får från er Partners i Åre och den generositet ni visar klubben.
Skistar Åre, Åre SLK Supporterklubb/Skutskjutet, Adidas, ALVAB i Åre, Audi, BEST WESTERN Hotel Botnia, ICA Åre, Holiday Club, Intersport,
Reztart, Martin & Servera, Skhoop, Sportgym, Tenson, Werséns, Åre Bageri, Åre Vatten & Värme, Årehyddan, Överbygg Sverige, 720
AGO Mitt i Åre, Bjurfors i Åre AB, Björn Olssons Taxi, Brattlands Åkeri AB, Broken/Timmerstugan Restauranger,
Bubblans Lägenheter, DAUS, Defencia Bevakning AB, El Tele & Data I Åre, Europcar, Fastighetsbyrån i Åre, Fribergs Entreprenad AB,
Grant & Thornton, Handelsbanken, Hange&CH Reklam, Hotell Granen, Hotell Renen, ICA Björnänge, Interski/Head, Johnsons El,
Länsförsäkringar Fastighetsförmedling, Mäklarhuset Åre, OKQ8 i Åre, Platåkåtan i Tottbacken, SkidCenter Åre Björnen, Swedbank AB,
Sven och Catarina Hagströmer, Svenska kyrkan, Åre Församling, Taxi Åre, Villa Tottebo, Åre Byservice , Åre Chokladfabrik, Åre Ski Inn,
Åre Skidsport, Årebladet / Åreklam, Åretandläkarna.
Är även du intresserad av att vara Partner till Åre Slalomklubb? Slå oss då en signal på 0647 531 50
så får du reda på mer av Åke eller Bengt om vad som gäller för att bli Partner.

Medlemsförmåner! Som medlem i Åre Slalomklubb åtnjuter du också vissa förmåner:
Åre Hemslöjd ger klubbmedlemmar 10% rabatt på kläder från SKHOOP.
Skistarshop Duved, Åre Skiduthyrning, Åre Skidsport, Årebjörnen Skidcenter och Hanson Concept Store Åre ger 25% rabatt på skidslipning.
Naprapatkliniken Åre ger klubbmedlemmar 10% rabatt på behandling och för aktiva tävlingsåkare/spelare 20% rabatt.
TENSON-butiken erbjuder alla medlemmar 30% på ordinarie pris på allt i butiken
Moderna Försäkringar Samla dina försäkringar och få upp till 20% rabatt! Ibland finns det bara vinnare. Som när man kan teckna förmånliga och
trygga försäkringar, och samtidigt aktivt stödja sin förening, Här kan du läsa mer om det och teckna försäkringar.
Till sist stöder du klubben och dess verksamhet. Läs mer här! https://www.modernaforsakringar.se/are

Det lackar mot jul….
Men inte bara till jul! Förberedelserna inför vinterns världscuptävlingar i Hammarby den
30 januari och För-VM, alpina världscupfinalen 12-18 mars, 2018 är i full fart. Månader
som tidigare kändes oändliga går nu i ett rasande tempo och som i ett trollslag är det VM igen.
Under september genomfördes en ”coordination group” tillsammans med FIS, internationella skidförbundet, samarbetspartners, SVT och Infront, rättighetsinnehavarna från Italien. Från det mötet fick organisationen tummen upp, men mycket av
planeringsarbetet återstår såklart och planeringsfasen ska så småningom övergå till actionlistor och sekundplaner. Nästa
”kontrollstation” blir i april efter avslutad världscupfinal, då har vi 10 månader kvar innan Åre står i strålkastarljuset och mottager världens bästa alpina åkare.
Utöver professionella arrangemang och stenhårda pister hoppas vi att vi tillsammans med er och alla bybor stå för ett värdskap av toppklass. Det är mötena och leendena och den vänliga atmosfären som stannar i varje besökares minne, de
sportsliga resultaten bleknar med tiden, men inte känslan av att ha blivit vänligt bemött!
Den förestående världscupfinalen blir en rejäl genomkörare och bra repetition inför vårt alpina världsmästerskap. De numerär vi har på våra ”vanliga” världscuptävlingar dubbleras för att inför VM tripplas. Klubbens
roll inför våra tävlingar är stor, eftersom kunskapen om våra backar, att arrangera och hasa är stor. I klubben finns naturkrafter som i princip kan sköta hasningen själva om det skulledumpa snö i mängder…
Från vårt perspektiv ges ju också klubben en möjlighet att förstärka klubbkassan, som kan användas till
barnen som tränar och tävlar alpint, fotboll eller segling. Redan nu kan ni anmäla ert intresse för att hjälpa
till å klubbens vägnar – det gör man hos Åke! Vill man ha en större roll och vara med i ett annat perspektiv än som hasare /
morgonpatrull, så kan man anmäla sig som volontär via hemsidan are2019.com. Det behövs också bybor som kan vara
ambassadör för sin egen arena och sköta värdskap, entréer och parkeringar eller bidra med sina språkkunskaper på mediacenter eller läktare.
VM är snart här, men först en viktig världscupfinal och givetvis en vit jul med skidåkning för oss alla! Karin / Åre 2019

Åre Slalomklubbs 83:e årsmöte.
Årsmötet hölls i Nationalarenan tisdagen 21 november inför ett 30-tal medlemmar.
Årsmötet öppnades av Birgitta Wikström och årsmötets agenda gicks igenom i rask takt. Åse Angland Lindvall representerade valberedningen och segelsektionen.
Omval och nyval: Val av ordförande för ett år: Sittande Birgitta Wikström. Birgitta Wikström omvald.
Val av tre styrelseledamöter för två år: Sittande: Martina Fortkord, Karin Sundberg, Anja Skålén,
Omval på två år: Anders Olofsson, Karin Stolt-Halvarsson och Thomas Christiansson omvalda.
Val av två styrelsesuppleanter: Sittande är Karen Monsén och Thomas Andersson. Sittande omvalda.
Val av två revisorer för ett år: Sittande är Mats Forsgren och Barbro Dahlbeck. Sittande omvalda.
Val av en revisorssuppleant: Sittande Karin Gunneriusson. Sittande omvald.
Val av valberedningskommitté: Sittande är Håkan Johansson (sammankallande), Pernilla Hammar Rognöy och Åse
Angland-Lindvall. Sittande omvalda.
Val av fotbollssektion: Sittande är Mikael Skålén (sammankallande), Jonas Fagergren, Niklas Edbjörk och Thomas
Christiansson. Sittande omvalda.
Val av segelsektion: Sittande är Pär Lindell (sammankallande), Jakob Lindvall, Åse Angvall Lindvall, Erik Danielsson, Pål
Dufva och Josefin Berggren. Omval på Pär Lindell (sammankallande), Jakob Lindvall, Åse Angvall Lindvall och Pål Dufva.
Nyval på Olle Söderberg, Johanna Schalander, Magnus de Brito och Torbjörn Berglund.
Avsagt sig Erik Danielsson och Josefin Berggren. Vi tackar Erik och Josefin för ett gott arbete.
Val av Tävlings– och Organisationskommitté: Styrelsen har huvudansvaret varefter styrelsen delegerar ut ansvaret till
sektionerna.
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Åre Slk Minnesfond (se nedan): För första gången sedan minnesfonden bildades delades det ut stipendium ur den.
De 3 lyckliga stipendiaterna är Josefina Wersén, Loke Nilsson och Ludvig Fjällström.
Josefina är född 2001 och bor i Åre och är med i utmanarlaget. Hon går på Riks idrottsgymnasiet (RIG) i Järpen. Hon blev
uttagen till det svenska laget i JVM 2016 i Åre/Duved, 2:a i SM Funäsdalen Puckel, 5:a EC i Duved/Åre Parallellpuckel, och
2st 7:e platser i EC i Jyväskyla i Parallell- och Puckel är lite av Josefinas resultat 2016
Loke är född 1998, bor i Järpen hans meriter 2017är ett brons på JVM 2017, 2:a i totala Europacupen 2017, 4 pallplatser i
Europacupen.
Ludvig är född 1993 och bor i Åre. Ludvigs meritlista är lång men här de senaste årens meriter: 3:e plats på Världscupen
Deer Valley 2016, JVM-guld Singel 2013, JVM-silver Parallell 2013, OS-Final 2014, fyra SM-guld i Parallell och guld på
Skandinaviska Mästerskapen 2014 och 2015.
Då stipendiaterna ej var hemma fick deras föräldrar agera i ungdomarnas ställe.
Efter avslutat möte fick vi information om VM 2019 och den höll Hans Olsson i. Det blev en lite annorlunda information där
det inte bara var Hans som rabblade fakta och visa film utan publiken var delaktig också, det passade mötesdeltagarna
mycket bra och mycket diskussion och åsikter som ventilerades. Bra Hans!
Fakta om Åre Slalomklubbs Minnesfond
Fonden skall - i enlighet med klubbens huvudsyfte att verka för utförsåkningen i Åre - ha till ändamål att utdela ett eller flera stipendier till aktiva tillhörande
Åre Slalomklubb som under karriären drabbas av sjukdom eller skada. Fonden skall vara grenöverskridande och sålunda gälla alla vintersportgrenar som
bedrivs i klubbens regi.
En sammanbiten Hans, han
kan vara nöjd med sitt VM info
Våra duktiga freestylare fr.vä.Josefina Wersén, Loke Nilsson och Ludvig

Säsongen är igång
Axelskadan jag fick och som jag hade problem med hela förra säsongen är nu helt läkt och jag är helt återställd vilket känns
bra när vi går in i en ny säsong.
Målet denna säsong är att Kvala in till OS i Syd Korea. Vi inledde den nya säsongen i juni med ett tre veckors vattenhoppsläger i Park City, USA. Hoppningen där kändes bra och tränar mycket på att höja min lägsta nivå i hoppningen vilket börjar
kännas bra. Fokus har varit att få till hoppen back full samt D-spin 1080 inför säsong så jag kan träna in dessa på snö under sensommaren och hösten.
Efter USA lägret var det fyra veckors vila innan vi åkte till Fogefonna i Norge för första snölägret. Vädret var inte det bästa
men träningen gick bra. Fokus på träningen var att få till åk med hoppen vi hade fokus på i USA. Vi var där två veckor och
träningen kändes bra, träningen bländades med vattenhopp och fysträning.
Efter Folgefonna åkte vi till Åre för lite vila och vattenhopp, sen åkte vi igen till Folgefonna för ett tvåveckors läger på snö.
Här fortsatte träningen med att sätta ihop hopp och åkning till helåk. Under detta läger började jag göra helåk med back full
på övre hoppet och D-spin 1080 på det andra hoppet och det börjar
kännas bra. Jag kommer om backens passar och det känns bra
tävla med dessa trick i vinter. I kvalen kommer jag att köra back full
samt D-spin 720.
I september åkte vi till Zermatt för läger i tre veckor. Stora delar av
världseliten tränar där samtidigt vilket är roligas att träffa alla efter ett
säsonguppehåll. Träningen där har gått helt enligt plan. Mina olika
hopp har funkat bra samt att åkningen börjar sitta. Vädret var bra
under hela vistelsen så vi fick ut mycket av träningsveckan. I slutet
av oktober åkte vi till Kaprun för ett tre veckors läger med en FIS
tävling förra helgen. Backen var lång och svår samtidigt som det
snöat mycket, backen innehöll många tempoväxlingar och var tight
vilket försvårade det ytterligare. Många av åkarna har haft problem i backen. Träningen gick ganska bra, första tävlingsdagen blev inställd p.g.a. dåligt väder. Andra dagen blev det av trots att vädret var ostadigt. Många WC åkare var med och
totalt 57 startande herrar. Jag fick till ett mycket bra åk men missade lite i andra landningen och slutade 6.a, nöjd ändå trots
missen. Just i skrivandets stund är vi kvar i Kaprun till den 21/11 och träningen fortsätter.
Önskar övriga åkare i ÅRE SLK lycka till kommande säsong! Hälsningar Walter
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Micke om fotbollssäsongen

Under detta verksamhetsår har vi som vanligt haft en hög aktivitetsnivå inom fot-

bollssektionen. Det är ca 220 barn aktiva som regelbundet spelar fotboll och är fördelade på ca 10 lag. Fotbollen inom ÅreSlk är numera så stor att den räknas som en av de större klubbarna inom länet vilket känns otroligt kul. Vi har varit representerade i seriespel lokalt i Ytterserien och regionalt i Kompisligan dessutom i ett antal cuper såsom Ytterblixten, Ås cupen och Gothia cup. Gothia cup är världens största fotbolls- turnering för ungdomar där Åre-Slk var representerat med två
lag och lyckades för första gången i klubbens korta historia (fotbollen alltså!) att ta sig till A-slutspel.
Vi har kunnat göra en del investeringar till sektionen tack vare våra nya sponsorer! Detta har främst handlat om diverse
inköp av material och nya mål. Numera spelas fotbollen både som fem-, sju-, nio-, och elvamanna vilket inneburit behov av
vissa investeringar. Dessutom har vi bytt färg på våra matchkläder från de tidigare röda till dagens svarta ställ. Vi kommer
fortsätta att göra diverse investeringar men nu anser vi att vi har mycket goda förutsättningar för att bedriva vår verksamhet
och kan även ta emot nya ungdomar som vill börja spela fotboll. Alla är välkomna mellan 6-16 år!
Vi har även utvecklat vårt samarbete med ÖFK och Järpen. Det har inneburit att ÖFK varit hos oss och bedrivit knatteskola
för de minsta barnen för att få upp deras intresse för fotbollen. Dessutom har ÖFK låtit några av våra spelare varit med
dem i SM för 03or vilket var en bra erfarenhet. Vi kommer arbeta framåt med att utveckla samarbetet med ÖFK och dra
nytta av deras kompetens. I Järpen kommer också våra äldre ungdomar att få möjlighet att spela och träna med dem så att
det blir en naturlig övergång till seniorfotbollen för de som önskar.
Sektionen har också lagt ner mycket tid på att ta fram en ny värdegrund som beskriver hur vi vill bedriva vår verksamhet
och att vi inte är en elitklubb utan en breddklubb som ska möta alla individer vart de än är i sin fotbollsutveckling. Vi tar
avstånd från all form av segregering eller toppning av lag. Så många som möjligt ska spela fotboll så länge som möjligt, det
är vår filosofi! Den nya värdegrunden finns att läsa på Åre-Slks hemsida och kommer nu under hösten att aktivt användas
vid olika former av samlingar som sektionen bedriver.
Fotbollssektionen genom Micke Skålén

Felix tankar om livet och idrott
Jag befinner mig för tillfället i Kanada, Nakiska (Alpina OS orten 1988, där Lars Börje Eriksson tog brons i Super G) och
tränar för fullt. Bra träning och bra sparring med många olika landslag. Ni har förmodligen inte missat att *Davis Poisson,
omkom i en hemsk olycka på vår träning (se nedan).
Det har varit några tuffa dagar med mycket känslor och mentala utmaningar. Jag känner framförallt medlidande till de
franska åkarna och tränarna som har haft otroligt tuffa dagar. En händelse som denna får mig att tänka mycket på mina
nära och kära och hur mycket de betyder för mig. Det har också fått mig att reflektera över livet och varför jag åker skidor.
Därför tänkte jag den här gången skriva om vikten av att ha kul i vårt utövande av idrott, särskilt i unga åldrar.
I vår familj har idrott legat i centrum så länge jag kan minnas. Jag och mina bröder var alla väldigt aktiva som barn och vi
yngre gick i den äldste brorsan Max fotspår. Friidrott, simning, tennis, fotboll och skidåkning var familjens sporter. Mamma
och pappa jobbade hårt för att få vardagarna att gå ihop. Men jag tror de uppskattade det lika mycket som vi. Sport var
och är fortfarande oftast huvudämnet i våra middagssamtal, på senare dagar har det övergått till 80 % skidåkning. Jag
älskar idrott och allt det har gett mig genom åren. Vänner, goda värderingar, gemenskap, ansvar, känslan av utdelning
efter hårt arbete, handskas med motgångar men framförallt glädje.
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Listan kan skrivas lång och jag har säkert glömt något. Jag är inte ensam med att älska idrott i alla dess former och det
finns många i vår kära klubb som blöder för idrott och det är dessa som får vår klubb att fortsätta växa. Det har varit en
hel del diskussioner i idrottsverige på senare år om tidig satsning, toppning av lag och att det tar bort en del av idrottsglädjen. Nog finns det många åsikter om hur det ska hanteras och ingen lösning lär göra alla nöjda. Själv tycker jag att
själva tävlandet är det som gör idrott så förbaskat kul, men när inte alla får vara med eller att allvaret blir för stort i unga
åldrar förvinner det roliga i just tävlandet.
I alpin skidåkning kan vi se
en ny trend där pojkar och
flickor i 12-14 års ålder har
fler skiddagar än världscupslagen innan december
månad. Nog är skidåkning
bland det bästa som finns
men jag kan tycka att det
finns mer i livet för en 12-14
åring än skidåkning. Detta
gäller såklart inte bara skidåkare utan vi kan se det i alla
idrotter. För vissa är det inga
konstigheter, all kärlek till en
och samma idrott livet ut. För majoriteten dör det ganska snabbt ut om det blir för mycket tidigt. Det jag försöker komma
fram till är väl att förr eller senare sitter några utav er antingen i omklädningsrummet på Jämtkraft arena eller står på start
i Lake Louise och ska försöka prestera det bästa ni kan mot de bästa i er sport. Då kan det vara väldigt viktigt att kärleken, glädjen och motivationen till sporten fortfarande brinner lika starkt som när ni åkte till kvällsträningarna i Hamrebacken eller på Duveds fotbollsplan med lagkamraterna och kompisarna.
För jag har insett att utan det hade jag nog inte varit där jag är idag och inte heller varit villig att riskera mitt liv varje gång
jag sätter fram stavarna över startgrinden.
Vi ses i backarna Felix
Felix resultat hittills säsongen 2017-18
World Cup gästade den nordamerikanska kontinent slutet av november. Först var ut var Lake Louise där Felix körde
Super G och störtlopp placerad sig på 45:e resp. 58:e plats. Nästa ort att få besök av WC cirkusen var Beaver Creek där
Felix än en gång körde Super G och störtlopp och placeringarna där var 55:a resp. 65:a.

*David Poisson, född 31 mars 1982 i Annecy, Frankrike, död 13 november 2017 i Nakiska, Kanada, var en fransk alpin
skidåkare som framför allt nådde framgångar i fartgrenarna. Han tävlade för Frankrike i olympiska vinterspelen 2010 i
Vancouver och 2014 i Sotji. .
I en störtloppsträning i kanadensiska Nakiska den 13 november 2017 kraschade Poisson svårt och avled senare av sina
skador.
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Tävlingar i vintern 2017-18
6-7 januari 2018 FIS Alpine Elit Tour, 2 Super G i störtloppsbacken för damer och herrar.
6-7 januari 2018 Sverige Cupen, 2 puckelpist i puckelarenan för damer och herrar Elit, ungdom och kidz.
3-4 februari 2018 Lilla Världscupen tävling för Jämtland-Härjedalen, storslalom och Super G i Hamrebacken för U12 och
U14 flickor och pojkar
17-18 februari FIS Europa Cup, puckelpist och parallellpuckel i puckelarenan.
17-18 februari Only 16, storslalom och slalom i störtloppsbacken för U16 flickor och pojkar (endast åkare f.2002).
14-15 april Junior-VM 2018 i puckelpist och parallellpuckel
14 april Åre Cup Final, Super G i Hamrebacken för U8—U16 flickor och pojkar.
21 april Skutskjutet, världens största störtlopp, arrangeras i Ullådalen.

Min 29:e säsong
Nu var det då dags att ta tag i 29:e säsongen. Jag gick ju i pension 14 juni men ska jobba ett år till sen får jag se om mitt avslutnings år
blir VM året 2019, det skulle ju bli ett snyggt avslut på mina då 30 säsonger. Jag passade på att i sommar fylla pensionär.
Jag firade den i Örebro tillsammans min dotter Martinas familj.
Jag är inte van vid att bli uppvaktad på födelsedagar så det var extra överraskande när mina
barnbarn William och Agaton kom in och sjöng och bjöd på kaffe och nybakt bröd. Jag blev
sedan bjuden på restaurang på kvällen och då med hela familjen. Jag fick en passande bok
”Pensionärsligan” och ett besök på Titanic utställningen och då hade jag sällskap av yngsta
barnbarnet Alma. Jag kände mig verkligen som ett födelsedagsbarn! Den bästa födelsedage
hittills!
Jag var även hos mina barnbarn, Tim och Tilde, i Vallentuna med full fart som vanligt. Det
blev som vanligt bio besök denna gång ”Dumma mej 3” Jag tycker mycket om animerad film. Roligast var nog Naturhistoriska museet
och Fjärilshuset- Haga Ocean i Haga parken. Som synes på fotot var den stora cisternen med
karpar väldigt intressant, särskilt när de nafsa på fingrarna. Hajarna var ju också intressanta men
karpen var nog bäst. Ja, barnbarnen är guld värda för mig.
Sen var det ju dags för lite ”egen” semester med Britt. Vår vana trogen var det ju läge för åtminstone en Nationalpark. Det blev Västergötland som vi inrikta oss på i år och där ligger ju
Tivedens nationalpark som även gränsar till Närke. En helt underbar natur med allt som kan
stimulera en människa till storslagenhet, fantasin och lugn. Mycket av handlingen i böckerna om
Arn har Jan Guillou förlagt här, det är inte svårt att förstå att de såg massa oknytt förr i tiden.
Tim och Tilde och karparna
Man skulle kunna vandra många dagar där.
Sedan styrde vi mot Kinnekulle också med mängder med spännande natur.
Vi besökte ett naturreservat på Kållandsö söder om Lidköping som heter ”Hindens rev”.
Det är ett smalt rev som sticker ut i Vänern och det är en fem kilometers lång vandring för
Nyhetsbrevet ges ut av:
att nå längst ut på udden. Större delen så är revet så smalt att man ser Vänern på bägge
sidor och ute på udden blev det en ”krock” mellan vindar och strömmar. Fantastiskt att titta Åre Slalomklubb,
på. Vi besökte en mängd andra platser från kyrkor, klosterruiner och gravfält m.m. Väster- Nummer 1 säsongen 2017-18
Åre Slalomklubb, Box 44, 837 23 Åre.
götland kan varmt rekommenderas. Bengt

Kansliets öppettider i jul– och nyårshelgen.
Fredag 22/12-Tisdag 26/12 Stängt
Onsdag 27/12-Fredag 29/12 Öppet 9-15
Lördag 30/12-Måndag 1/1 Stängt
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GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR!

Besöksadress: Nationalarenan,
Lundsgårdsvägen15.
Telefon: 0647/531 50
Fax: 0647/531 55,
E-mail: info@are-slk.se
e-mail till Bengt och Klubb Nytt:
klubbnytt@are-slk.se
Hemsida: www.are-slk.se

