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Summering 2013/14 och inför kommande säsong 2014/15

En lite speciell säsong kan vi nog summera säsongen 2013/14, det var lång väntan på kylan 
som kom till sist så att vi kunde öppna backan den 25 januari och det var efterlängtat av många
då det var kanon mycket besökare under den korta men intensiva säsongen, vi hade öppet tom
14 mars då säsongen regnat bort totalt. 

Vi kan återigen glädjas åt de investeringarna som vi de senaste åren gjort för att 
modernisera/uppgradera vårt snösystem, vi har producerat mängder med snö under den korta 
period som kylan var med oss. Det var de dagarna som vi producerade snö som det var kallt, 
sedan var resten av säsongen regnig och termometern visade plus nästan varje dag. Vi la 
återigen hela anläggningen på lite drygt en vecka. 

Vi ser en stor potential och stort behov av en fungerade skidklubb då det är ett stort tryck på 
barn till skidskolan, och vi tyvärr får tacka nej till ett antal då vi inte har tillräckligt med ledare 
som kan ställa upp för de mindre barnen. 
Vi ser även att antalet som är ute på tävlingar ökar för varje år, samt intresset från andra 
skidklubbar runt i länet som kommer till våra träningar och träningstävlingar vilket sätter GSLK 
på skidkartan. 

Kommande säsong så fortsätter arbetet med att jämna ut nedfarterna samt ytterligare trimma 
systemet så att vi blir ännu effektivare vid snöläggningen. 

Som traditionen bjuder så kommer vi kommande säsong erbjuda skidskola, träning, tävling och 
läger förutom den normala verksamheten.

Styrelsen för Grums Slalomklubb vill tacka alla medlemmar och sponsorer för en intensiv men 
lyckad säsong och ser fram mot ert fortsatta stöd via medlemsavgifter och arbetsinsatser då vi i
skrivande stund redan är i full gång med arbetet för kommande säsong i Ålviken.

Vill ni ha mer information om klubbens framfart mot kommande säsong samt ha koll på 
arbetsdagar osv, håll koll var hemsida www.grumsslk.se
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Betalning av medlemsavgift for sasong 2014/15

För nytt medlemskap maila namn, adress och telefonnummer till info@grumsslk.se så skickar vi
ut faktura på medlemskap.

Även befintliga medlemmar kommer att få faktura på medlemskap. 

Medlemsavgift Familj 700 kr 

Vuxen/junior 350 kr/pers 

Stodperson 150 kr/pers 

Skidskola 500:- medlemsavgift för barnet ingår

Bankgiro 982-0671

Betalning av traningsavgift for sasong 2014/15

For de som ingar i nagon av vara traningsgrupper kravs betalning av en traningsavgift pa      
200 kr/pers, även dessa kommer via faktura.
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