
Välkomna *ll en ny säsong med           

Bråvallaskrinnarna! 

Välkomna *ll vår nya säsong 2021-2022! Vi hoppas på färre restrik*oner och återgång *ll det 
normala denna säsong, även om det all*d är bra a@ hålla avstånd på isen.  
Vi förbereder oss för en ny säsong genom a@ bjuda in *ll följande ak*viteter:  

Årsmöte 27 oktober 
Välkomna på föreningens årsmöte onsdagen den 27 oktober kl. 18.30. Platsen är IOGT-NTO-
gården, Norra Promenaden 108, Norrköping.  

Upptaktsträff 
Vi träffas med skridskor på för a@ värma upp oss inför säsongen på Himmelstalunds 
bandyplan lördagen den 20 november kl. 15 – 17. 

Förnya di< medlemskap 
För a@ förnya di@ medlemskap betalar du med den bifogade avin och använder OCR-numret. 
Glöm inte a@ sam*digt betala din medlemsavgiV *ll FriluVsfrämjandet på h@ps://
www.friluVsframjandet.se/engagera-dig/     
Som medlem i FriluVsfrämjandet omfa@as du av en olycksfallsförsäkring under våra 
ledarledda ak*viteter. Medlemmar i främjandet kan dessutom delta i ak*viteter anordnade 
av lokalföreningar i hela landet.  

Medlemsavgi?er 
Medlem i FriluVsfrämjandet betalar 100 kr *ll BSK. 
Om du endast vill vara medlem i BSK betalar du 250 kr *ll BSK.  
Som *digare medlem behåller du di@ användarnamn och lösenord *ll Skridskonätet.  

Nya medlemmar 
Har du vänner, bekanta, familjemedlemmar som vill börja åka skridskor med oss så finns 
instruk*onerna hur de blir medlemmar på vår webbplats under fliken ”BSK” på h@ps://
bsk.skridsko.net/  

Välkommenprogram/ Nybörjarkurser 2022  
Vi har e@ välkommenprogram för nya medlemmar i form av en teorikväll och en övning på 
naturis. För teorikvällen väljer man e< av datumen torsdagen 13 januari eller *sdagen 1 
februari 2022. Båda kvällarna håller vi på från kl. 18.30 *ll ca. 21 på IOGT-gården, Norra 
Promenaden 108, Norrköping.  
Datum för övning på naturis är all*d svår a@ planera så här långt i förväg och kommer 
meddelas när is finnes.  
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Informa*on om turer och verksamhet 
Som medlem kan du läsa Isny% och turutlysningar på Skridskonätet www.skridsko.net. Du 
kan också prenumerera och få denna informa*on som e-postmeddelanden. Här hi@ar du 
informa*on om våra turer och andra ak*viteter. Turer publiceras senast kl 20.30 kvällen före 
en tur. Turer kan anordnas under alla veckodagar.  

EVer en tur kan du gå in och läsa färdrapporten, lägga *ll bilder och tagga dig själv på turen 
för a@ få sta*s*k på di@ deltagande.  Kul a@ se när säsongen är slut hur mycket man har åkt 
och på vilka va@en! 

Fyll i informa*on om dig själv på Min sida så blir det lä@ för alla som vill komma i kontakt 
med dig för samåkning t.ex. Lägg gärna in en bild så a@ vi kan känna igen varandra på isen. 

Utökat åkområde genom samarbete 
Vi i Bråvallaskrinnarna samarbetar med Linköpings långfärdsskridskoklubb (LLK) och med 
FriluVsfrämjandet Nyköping (FFN), därför kan vi som medlemmar även delta i deras turer 
(och vice versa).  Samma regler och gruppindelningar gäller hos dem som hos oss. Anmäl dig 
som BSK:are *ll ledaren vid starten så a@ de vet vem du är.  

Samåkning 
Till isen samåker vi både för a@ det är trevligt och för a@ det är miljövänligare. Vid samåkning 
vi delar på kostnaden och beräknar 25 kr/mil som delas lika av alla i bilen. Ibland, när det är 
läge, hyr vi gemensam buss och kostnaden blir då 100 – 200 kronor per person beroende på 
körsträcka.  

Kontakt 
Vill du komma i kontakt med Bråvallaskrinnarna använder du adressen 
bravallaskrinnarna@friluVsframjandet.se 

Du hi@ar också informa*on på vår webbplats www.bsk.skridsko.net. Här kan du läsa om 
utrustning, säkerhetsregler, åkgrupper, samlingsplatser, styrelsen och andra funk*onärer.  

Väl mö< på isen för en ny säsong önskar Bråvallaskrinnarnas styrelse!

Blankt på Bråviken Foto: Roine Nilsson
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