KOLMARDSNYTT

Spårhund ar
Vi träffas en morgon

Vi är många som har anledning att
vara tacksamma mot de här två,
Bengt och Janne. Det är nämligen
fixar skidspåren vid Ströms-

de som

fors.

Fakta
Skid- och motionsspår i Kolmården
Strömsfors

med mildväder,
efter några veckor med kyla och lite
snö. De har lyckats få ti1l fungerande
spår under den tiden. Dels finns elljusspåret pä 2,7 km, dels ett spår ute
på f;iltet. Så det är många timrnars arbete de lagt ner på att först köra runt
med skoter och sladda for att stabilisera snön och därefter preparera spåren.

Nr

1,2016

Bengt började redan på 70-ta1et att
hjälpa till med spåren. "Det var mitt
eget intresse /ör skidåkning som av§orde, och att många ungdomar vill
Itålla på."
Janne instämmer.

"Vi är vril

sådana

som gillar att hjälpa till." Och faktiskt
är de båda utbildade brandmän, verkli-

gen ett yrke för dem som gillar att
göra nytta.

De har också känt att deras

insatser

uppskattas: Fömtom tack med ord har

De forsöker ordna både spår för klassisk åkning och skatespår för
, fristilsåkning intill varandra. Och där
: ska man inte gå med skor, förstås!
, Och nu smälter deras jobb ihop...Men
, de tar det lugnt. "Vintern kommer nog
tillbaka."

Elljusspär 2 7 km (tryckknapp för belysning)
Ovriga motionsspär 5,71/2, 10 km
Skidspår görs även på gärdet intill klubbstugan
(kvällsåkning med pannlampa)

de fått Dagens ros, blommor och
t.o.m. en tår1a! Man kan också via
bankgiro eller swish lämna konkr-ct
bidrag tili spåren, se faktaruta. Det är
Orienteringsklubben Kolmården som
håller i verksamheten. Det gäller även
skid- och motionsspår vid Lillsjöstugan i Jursla.
Tert och bild: Robert Håkansson

Lilla Älgsjön
Endast sommarspår 3, 7 och 1 2 km

Janne och
Bengt i/illl

Lillsjöstugan i Jursla
Elljusspår 2,5 km (tryckknapp för belysning)
Ovriga motionsspår 5, 10 km

a.kti.on.l

Övriga skidspår
lbland görs skidspår även på Glottern och på
oplogade bilvägar,

Spårinformation och aktuell spårstatus
www,skidspar.se

Spårbidrag
OK Kolmården, bankgiro 293-6862, ange "Spårbidrag"

#

swrsH 123 14779 42

:-

www.okkolmarden.com

Välkommen till Arsmöte
för fören i ngen

KoLMARDSNvTT

Tid: Torsdag den 17 mars kl. 18.00
Lokal: Sjövikskyrkan, Munkvägen 7

ansvarig från Norrköpings kommun,

informerar om Ostlänken
ALLA KOLMARDSBOR
Än vÄlKoMNA!

Program:
o Information om Ostlänken
r Sedvanliga årsmötesförhandlingar
r Framför dina synpunkter och kom med
förslag/motioner fore den 12 mars till

r

Ulf Arumskog,

lnget medlemskrav, men önskar
du vara med och stötta tidningen

så är du välkommen att sätta in:
100 kr/år för familj/enskild person
200 krlär för förening/guiden
PG 55 79 40-4 eller BG 638-4325

redaktionen@kolmardsnytt.se eller tel: 070-633 06 40

Servering med hembakat bröd för 20 kr
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