Riktlinjer lokaler, valla och utrustning
VALLABODEN
Nyckel till vallaboden kan utkvitteras av betalande medlem som är fyllda 18 år. Vid utkvitterandet betalas 100:i deposition som återfås vid återlämnande av nyckel. Nyckel skall utan anmodan återlämnas vid utträde ur
klubben. Förlust av nyckel skall så fort som möjligt anmälas till klubben. IFK Skövde Skidklubb förbehåller sig
rätten att när som helst återkräva nyckel av medlem. Den som kvitterat ut en nyckel skall följa de
ordningsregler som finns uppsatta i vallaboden.
Klubben kan hyra ut vallaboden vid tillfällen då klubben inte har någon träning/tävlingsverksamhet. Vid dessa
tillfällen ska medlemmarna meddelas att vallaboden är uthyrd.
Klubben hyr ut vallaboden för följande belopp:
- 500 kr (halvdag max 4 timmar)
- 1000 kr (heldag max 12 timmar).
- Klubben hyr ut vallaboden till föreningar (ej företag) i Billingens Ekonomiska Förening för följande
belopp:
- 100 kr (halvdag max 4 timmar)
- 200 kr (heldag max 12 timmar)
Klubben kan låna ut vallaboden gratis till skolor i samband med friluftsdagar, förutsatt att en IFK-medlem
ansvarar för vallaboden och ser till att det är ordning och reda.

VALLA
Som medlem i IFK Skövde Skidklubb får du fri fästvalla vid gemensam träning, detta finns tillgängligt i
vallaboden. När barnen är iväg och tävlar har klubben dessutom vallalådor och vallaställ som kan skickas med.
Klubben rekommenderar sina medlemmar att följa de riktlinjer för vallning och utrustning som tagits fram av
Svenska Skidförbundet för Barn och ungdom.
Vid tävlingar finns även ett elkraftverk som kan lånas för att tillhandahålla el där det behövs.
Klubben arrangerar försöker årligen vid något tillfälle anordna ”vallakurser” där nyblivna medlemmar kan få
tips och råd hur de ska tänka inför vallning av egna eller sina barns skidor. Dessa kurser brukar aviseras via SMS
grupper, klubbens Facebook kanal samt hemsidan.

UTLÅNING AV UTRUSTNING
Klubben har viss låneutrustning både vad gäller längdskidor och rullskidor. Följande gäller för utlåning av denna
utrustning:
- Utlåning kan ske vid våra aktiviteter så som barn-, ungdoms- och rullskidträning, Proppen eller
liknande tillfälle. Man kan få låna ett par gånger, sedan köper man egen utrustning.
- Utlåning kan ske i samband med friluftsdagar för skolor så länge någon tar ansvar för själva utlåningen
och att utrustningen blir återlämnad.
- Lånerullskidor lånas endast ut till medlemmar för att prova på.
- Utlåningstiden för skidor/rullskidor är maximalt en vecka.
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