Operation Snösäkra
Degersjön!

Degersjöns friluftsområde, ett vinterlandskap!?
Husums IF Skidor (nedan Husum Skidor), en lokal skidklubb med aktiva
ungdomar från Husum, Banafjäl, Arnäsvall, Idbyn, Björna, Gideå med
flera omkringliggande byar.

Husum Skidor sköter på uppdrag av Örnsköldsviks kommun driften av
Degersjöns friluftsområde (nedan Degersjön) året om. Uppdraget är
baserat på naturliga resurser och förutsätter natursnö för att klubben
skall kunna anlägga skidspår, som man därefter får kommunalt bidrag
för att underhålla (cirka 17.000:- per år, enligt norm, inkluderar sommarskötsel).
Husum Skidor har sedan december 2014 arbetat med att, genom ideell
kraft, sponsring samt sparade medel, anlägga konstsnö på Degersjön.
Detta för att området skall erbjuda möjlighet till längdskidåkning oavsett tillgång av natursnö. Denna verksamhet saknar kommunalt stöd,
Örnsköldsviks kommun investerar i konstsnö enbart på Skyttisområdet.
Under säsongerna 2014/15 samt 2015/16 har Husum Skidor genom denna satsning erbjudit fantastiska möjligheter till skidåkning på Degersjön.
Spåren har varit snöfyllda och pistade från slutet av december till slutet
av april, detta trots väldigt lite natursnö.
Spåren har använts flitigt av skolor, allmänhet, prova på för nyanlända,
skidskolor för barn och vuxna samt givetvis klubbens egna medlemmar.
Investeringarna samt de driftskostnader som Husum Skidor dras med
för projektet hotar dock tyvärr verksamheten. Klubben har investerat
i utrustning för drygt 200.000kr samt har haft driftkostnader på cirka
180.000kr under dessa två säsonger.
Vi startar nu “Operation Snösäkra Degersjön!”, en aktivitet via vilken ni
kan hjälpa oss att rädda vinterlandskapet på Degersjön!
Klubben är laddad med arbetsvilja och engagemang till “tusen” för
att fortsätta hålla Degersjön med skidspår av klass, din insats kan vara
avgörande för att vi skall lyckas med detta, till allas vår nytta och glädje!
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Vad kan du och jag göra?

Skänk pengar till “Operation Snösäkra Degersjön!”
Gåvor anslås i/på klubblokalen samt vår hemsida,
ange i samband med gåva om ni vill vara anonym.
Snöflinga = 250:Snöstjärna = 500:Snöängel = 1000:- till valfri summa
Utlottning av 3x 2st trisslotter i varje kategori samt
1st Örnkort (värde 200:-) bland alla snöflingor, 1st
Hockeybuffé med sittplats för två personer bland alla
snöstjärnor och slutligen 1st Spapaket på Hotell Södra
Berget (Sundsvall, resa anordnas av vinnaren) för två
personer bland alla snöänglar.
Priserna kommer att lottas ut söndagen 29:e januari 2017 i
samband med klubbens 100-års jubileum, vid skidtävlingen
CoreIT Racet på Degersjöns friluftsområde. De som inte är på
plats meddelas via telefon. Utlottningen kräver minst 5 gåvor
per kategori. Antal i varje kategori kommer vi uppdatera
löpande på vår hemsida - http://www.husumskidor.se.

Inbetalning sker till bankgiro 5222-5406 eller via
Swish 123 089 8585, ange namn, telefonnummer
samt om ni vill vara anonym.
Tack för ert engagemang och bidrag till vinterlandskapet på Degersjön!

