LUGI SKIDKLUBB
Victoriastadion
Lovisastigen 2-4
222 41 Lund

Lugis reception
Tel 046-143450
www.lugiskidor.se

Lugi Skidklubb är som förening medlem i LUGI-alliansen och vänder sig
främst till skidintresserade i Lunds närområde. Verksamheten är inriktad på
längdskidåkning och med Vasaloppet som en extra specialitet. Klubben är en av
de äldre och större i vasaloppssammanhang och brukar representeras av närmare
100 åkare i de olika vasaloppsvarianterna.
INFORMATION
Besök vår hemsida www.lugiskidor.se. Här får du aktuell information omklubben
och allt som rör skidåkning. Om inte annat så genom våra länkar till omvärlden.
Här tipsas om rullskidträning, skidspår, tävlingar, skidläger mm.
I vårt interaktiva Diskussionsforum kan du lätt nå oss och andra skidintresserade.
VASALOPPET
För deltagande i Vasaloppet - världens största, mest kända och prestigefyllda
skidtävling - krävs klubbtillhörighet. Det krävs också de rätta förberedelserna.
Lugi SK delar gärna med sig av sin samlade mångåriga erfarenhet. Vi informerar
om träning, utrustning, vallor, kost etc. Dessutom kan vi förmedla boende för
drygt 30 medlemmar i Försgården nära startplatsen i Berga by och tipsa om alternativt boende. Vi erbjuder även ett bra resealternativ.
Förstagångsåkare i Vasaloppet får det goda stöd de behöver i sina förberedelser
och många förblir klubben trogen. Tre lugiåkare har fullföljt mer än 30 lopp varav
en även har nått 40. De lugiåkare som når målet i Mora får klubbens årsunika
vasaloppsmedalj som minne. Medaljen har delats ut sedan 1964. En magnifik
affisch med medaljerna dokumenterade t o m 2004 kan köpas via klubben.
TRÄNING
Från och med september fram till Vasaloppet träffas vi ute vid Kungsmarkens
golfbana varje lördag mellan kl 10:00-12:00 för teknikträning på rullskidor så
länge snö saknas. Prova på för nybörjare, produktinformation, rullskidförsäljning
m m. Rullskidor kan även lånas förutsatt att skor, stavar och hjälm tas med.
MEDLEMSKAP
Klubben är öppen för alla och har drygt 100 medlemmar. För säsongen 2016/17
är medlemsavgiften 250 kr eller 300 kr för familj boende på samma adress.
Inbetalningen görs till Lugi SK plusgiro 439866-5. Ange förutom namn och
adress även personnummer, telefonnummer och mailadress.
KONTAKTER
Ordförande och kontaktman: Folke Sjöberg tel 046-58304, 0733-102054
Kassör: Jesper Ahlkvist tel 046-121666, 0708-151718
Rullskidor (även försäljning): Rabbe Berglund tel 040-414626
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