Skumt å Dumt nr.2 2012
Orienteringsåret 2012 närmar sig sitt slut. En av klubbens höjdpunkter är dock
kvar. Vad då tänker ni? Jo, jag tänker på årsmötet där vi träffas och summerar
året som gått och sparkar igång nästa. Kom och var med och rösta på vilka du
tycker skall vara med att driva föreningen vidare. Mötet avslutas med möjlighet
att ta upp övriga frågor och utdelning av utmärkelser.
Förhoppningsvis går mötet snabbt som det brukar och efteråt inbjudes till
ÅRSFEST! Ta med ditt bästa humör kom och träffa gamla som nya medlemmar.
Se annons på annan plats i tidningen.
Nästa nummer av Skumt å Dumt beräknas komma när det finns något att
publicera. Om inte annat brukar det bli ett nummer i mars. Manusstopp är den
25 febr. Bidrag kan mailas till johanssoncathrine@yahoo.se
Hoppas vi ses på årsmötet och årsfesten!
Cathrine Johansson
Ordförande, SåD-redaktör, mm

Medlemsavgifter 2012.

Våra sponsorer:

Familj 400 kr
Aktiv 350 kr
Passiv 150 kr

Leif I Petterssons El
Skuttunge Mark & Bygg
Swedbank
Tibrings Markis & Persienn
Tierps Fjärrvärme
Noreo
Johan Nordström
Lennart Åberg

Glöm ej ange namn vid betalning.
Pg: 99211-5

Senaste informationen hittar du på www.tierpssok.se eller ring
telefonsvararen 0293/13500.

Tierps SOK har anslutit sig till Svenska Spels SVEA
Vi har anslutit oss till Svenska Spels nya sponsring till idrottsklubbar. Mer info
finns att läsa på Svenska Spel SVEA.
För att stödja svensk idrott har Svenska Spel lagt undan 50 miljoner kronor som
årligen ska gå till landets idrottsklubbar. Varje gång du lägger ett spel hos
Svenska Spel fördelas ett antal poäng på den klubb/de klubbar du valt. Varje
lagd krona ger tio poäng. En gång per år sammanställs poängen. Ju fler poäng
desto större del av potten om 50 miljoner kronor får den klubb du valt. Ju fler av
Svenska Spels kunder som väljer oss som sin favoritklubb desto mer pengar får
vi till klubben.
Du som har spelkort aktivera Tierps SOK som din favoritklubb, klicka på
Svenska Spels logga på Tierps SOK:s hemsida. Har du inget spelkort, skaffa ett.

I år har vi sålt 27 naturpass, inte så många men dock en ökning från förra året. I
lottningen gick första pris till Rune Jansson Tierp andra pris till Torbjörn
Atterbrand Örbyhus och tredje pris till Nils Thomsen Vallentuna. Grattis!

Städ- och skötselschema
för Vegastugan
November Birgitta lind
December Sven-Erik Eriksson
Januari
Elke Wilke-Günther
Februari Torbjörn Atterbrand
Mars
Arne Eriksson

Tisdagar kl.19 poweryoga i
klubbstugan.

Årets flitigaste
I SåD nummer 1 skrev vi om flitpris
till de som varit flitigast och deltagit
på flest träningar/klubbtävlingar
under året. Av de inrapporterade
resultatlistorna kan vi konstatera att
Carina Johansson OK Borgen
deltagit flest gånger av alla och Lisa
Umberg från OK Borgen var flitigast
bland ungdomarna. Pris utdelas vid
lämpligt tillfälle. Totalt har 45
personer någon gång deltagit på våra
orienteringsträningar.

Fredagen den 30 november
Årsmöte kl.19 i klubbstugan
Årsfest
direkt efter årsmötet (ca kl.20)
Det blir:
 Mat och dryck (önskas starkare drycker ta med det själv)
 Någon aktivitet
 Försäljning av Ullmax-kläder
 Beställ TSOK:s nya tävlingskläder och träningsoveraller till våren
Anmälan senast 14 november till:
Gunilla Liljeqvist tel.0293-100 70 eller
Sven-Erik Eriksson tel. 070-39 98 646
Ange eventuell allergi
Kostnad: 50 kr per person
Förutsättning för att festen skall bli av är att minst 25 personer anmäler sig.

