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Till alla medlemmar i Silvköparens VSK    Sala den 24 maj 2022 

Dragbåtsinköp 

Styrelsen i Silvköparens VSK fick i uppgift att sköta inköpet av nästa dragbåt och vi samlades efter 

årsmötet i mars. Alla kända parametrar och alternativ lades upp på bordet och vi såg flera problem 

än möjligheter i frågan. Mest påtagliga var dollarkursen som svajat rejält under en längre tid, 

möjligheten att få fram en dragbåt i tid till säsong var några av de många frågor som ventilerades. 

Mötet kom fram till att skjuta upp frågan ett år vilket i praktiken är till 2024. Tillgången till dragbåtar 

är mycket begränsad just nu, både begagnade och nya så värdet på den vi har ser ut att vara bra en 

tid framöver. Vi kommer att ta upp frågan under kommande vinter men om alternativ lösning dyker 

upp kommer vi samla styrelsen omgående.  

Sjösättningen 

För första gången blev den någon dag försenad då många års regnande och den aktuella 

snösmältningen gjorde det svårt att komma från parkeringen ut på badstranden. Tack Tomas för ett 

bra jobb! Med ett antal timmar och 17 ton 0–32 mm grus kunde vi sjösätta i början på veckan. Under 

målardagen tog Jesper med som maskin och finputsade så vi får det så bra som möjligt så det 

kommer att rinna undan och fungera många årtionden framöver! Bra jobbat Tomas och Jesper! 

Målning 

Li har lagt ner många timmar för att vi skulle kunna måla när vi fick till målningsdagen lördagen den 

21 maj och totalt var vi fem som målade och visst tog det hela dagen med det blev otroligt fint! 

Vattenskidskolan 

har blivit ett begrepp vi bjuder in nya åkare som inte gått förut. Några platser finns fortfarande och 

första tillfället är första sommarlovsveckan. https://svsk.se/vattenskidskolan/index.htm  

Träning 

Vi har utökat träningstillfällena i år och de finns på https://svsk.se/svsk/batforarschema.pdf  

Det innebär att alla har ännu större möjligheter att åka vattenskidor!  

Tänk på att vara på plats första kvarten för att säkra ditt åk! 

Träning med Felix Blomkvist 

Söndagen den 3 juli är det ingen officiell träning utan i första hand våra licensierade tävlingsåkare 

som har träningsdag med Felix. I mån av plats får övriga också åka. Var och en betalar Felix 200: - per 

åk och vi kör från KL 9 till eftermiddagen. 

Årets hemmatävling 

DITEC CUP heter vår tävling som vi kör den 13 juli KL ca 18.00 med trick- och slalomtävling. Den 

kräver folk och vi har en stabil tävlingsorganisation som är vald på årsmötet och får vi några extra på 

plats så blir tävlingen så bra som den kan bli, det här är vi riktigt bra på!  

Årets tävling kommer bli lite speciell då vi fyller 40 år i år som förening. 

MVWF-Cupen 2022 

Omfattar 7 deltävlingar i år och all info finns att läsa på http://www.svsk.se/mvwf/mvfcupen/  
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Vi som åker runt och tävlar har ofta plats i bilen ifall flera vill vara med och besöka distriktets klubbar 

och dess medlemmar. 

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 i samma veva om man så önskar. Hör av er om det inte 

fungerar. 

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.  

 

• 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 2022 

• Vattenskidskolan med Albin och Emil 13 och 17 juni och 20–21 juni 

• DITEC CUP 13 juli KL 18.00 trick- och slalomtävling  

• 5 augusti fyller Silvköparens Vattenskidkubb 40 år  

och vi fira dagen med öppet hus med bokad åkning med mera 

• KM lördagen den 6 augusti 

• Upptagning av allt ur sjön lördagen den 1 oktober från KL 9 

• Höstmöte på Måns Ols lördagen den 15 oktober KL 10 

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

www.svsk.se 
 

Passa på att gilla Silvköparens Vattenskidklubb på Facebook. 
 
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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