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Sala den 20 januari 2021 

Till alla medlemmar i Silvköparens VSK  
Välkomna till 2021 års vattenskidsäsong! 
 

Viktigaste av allt just nu är att medlemsavgiften i Silvköparens Vattenskidklubb!  

Betala in 400 kr till bankgiro 598–5106 i medlemsavgift för hela familjen i januari/februari, 

alternativt t o m 18 år är 150 kr, för vuxen 300 kr. Betalning via friskvårdspeng fungera 

utmärkt i de allra flesta fall där man kan ta med årets åkavgift och licensen i samma veva om 

man så önskar. Hör av er om det inte fungerar. 

 

Du som vill lägga till licens för 2021, vuxna 300: - från året man fyller 15 år och yngre gratis 

som är en försäkring för alla som tränar och ett måste för tävlande.  

Skicka ett mail till info@svsk.se när du betalat så hanteringen fungerar.  

 

Vattenskidskolan har blivit ett begrepp och var full som vanligt innan säsongen kom igång 

som många år innan. Vi kommer att bjuda in nya åkare som inte gått förut. Självklart 

återkommer vi med den i någon form 2021 med ett tak på 8 nybörjare där vi kommer med 

datum när semestrar och annat är klart för besättningen. 

 

2021 skall vi se till att hålla några träningsdagar för de som har kommit längre och om andra 

satsningar skall till så beslutar vi det på kommande möten under våren som alla väl 

välkomna till som ni finns längst ner i utskicket. 

Blivande dragbåtsförare Niclas och Robin fortsätter sin påbörjade dragbåtskurs och till 

säsongen kan vi utöka jourtiderna för alla då vi har flera förare på plats! 

 

Inkomstsidan behöver nu förstärkas på kort och lång sikt. 
 

 Nya sponsorer där vi står för skyltningen vid klubben behöver vi också för fleråriga 

samarbeten vilket ger oss en stabil inkomst trots att det är en hel del jobb med att 

underhålla och förnya och där vill jag ha er hjälp att få företag att synas tillsammans 

med vår verksamhet som jag hör och vet att många uppskattar! Hör av er om era 

kontakter.  

 

                                                           
 

http://www.svsk.se/
mailto:info@svsk.se
mailto:info@svsk.se


Silvköparens VSK Ekebyängsvägen 17 733 36 Sala 070 62 82 245 

                          Bankgiro 598-5106  www.svsk.se  info@svsk.se 
 

 SVEA handlar om 50 miljoner som kommer att delas mellan klubbar som får stöd av 

Svenska spel i förhållande till hur många som anmält sig och spelar via nya inlogget 

hos Svenska Spel. Stöd vår förening på: 

https://svenskaspel.se/svea/forening?id=19436&affid=2176386&ws_id=20751624  eller via 

logotypen på hemsidan! Stora fördelen vid vinst är att du har förvalt kontot och 

behöver inte leta på lotter och liknade dessutom finns hela utbudet som Svenska spel 

erbjuder!  
 

 SHE-ambassadörer får vi ett engångsstöd på 2000 kr/år och nytt är att för varje ny el- 

(kan bo i hela Sverige) eller värmekund föreningen värvar utdelas en premie på 100 

kr/elkund och 1000 kr/värmekund. Där måste man säga till att man skall välja förening 

som förmånstagare för att föreningen skall kunna få del av utdelningen.  
 

 Välj Silvköparens VSK som förmånstagare hos Bingolotto! 

 Välj Silvköparens VSK som förmånstagare då du fått en rådgivning vid Sala 

Sparbank! 

 

Kalendarium 2021 

 Årsmötet lördagen den 13 mars KL 10 Måns Ols värdshus 

 Klubbdag vid sjön lördagen den 17 april KL 10.00 

 Sjösättning lördagen den 24 april KL 10.00 

 Vår- och dragbåtsförarmöte lördagen den 8 maj KL 10.00 

 Vattenskidskolan datum kommer när semester datum och liknande är 

satt 

 DITEC CUP 14 eller 7 juli 18.00 trick- och slalomtävling 

 Upptagning av allt ur sjön lördagen den 9 oktober från KL 9 

 Höstmöte på Måns Ols lördagen den 23 oktober KL 10 

Ordförande i Silvköparens VSK  
Bosse Sjöström  
070 62 82 245  
bosse@svsk.se 
 

Passa på att gilla Silvköparens Vattenskidklubb på Facebook  

 

www.svsk.se  
 
I klubbrummet http://www.svsk.se/klubbrummet/  finns de senaste mötesprotokollen, 

gällande dragbåtsförarregler och en del andra dokument som kan vara bra att samla på ett 

ställe. 
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