Hej alla medlemmar!
Äntligen har det börja komma lite snö. Kryper det i era ben som i våra, att snaaart blir det skidåkning?
Tänkte berätta om lite nytt som hänt som kan vara till Era fördelar.

En ny sponsor till klubben för i år är:

Alla våra medlemmar har tillgång till 20 % rabatt på hela Snowandmotions sortiment
Snowandmotion är en nätbutik som bland annat säljer alpina produkter. Personalen består
enbart av före detta alpina tävlingsåkare vilket leder till att samtliga anställda har stor erfarenhet
av vad för utrustning som är bäst anpassad för att genomföra en säsog i skidbacken.
Snowandmotion har allt du behöver för alpin tävlingsåkning så som kroppsskydd, stavar,
hjälmar och mycket mer. Är fallet sådant att man inte är en tävlingsåkare utan istället
lever för att utnyttja pisterna då de är som bäst har vi även allt för er.
Vi har Jackor av högsta kvalitet, vantar som alltid håller dig varm och annan
utrustning som är nödvändig för att kunna njuta av skidåkningen till max.
Viktigt för att använda sig av vår rabatt: När Du har valt de varor Du vill köpa klickar Du
dig vidare till kassan där du fyller i de uppgifter som krävs. Längre ner ser Du en ruta,
"Eventuell Rabattkod", där Du skriver in er egen rabattkod.
Vår rabattkod är: edsåsdalens slk

Glöm inte bort att vi även har 15% rabatt i Östersund på

Sportboden i Edsåsdalen erbjuder alla i Eslk
Säsongshyr skidutrustning till de minsta barnen, skidor, skor, stavar och hjälm från 950:-/säsong
Stenslipa skidorna till Klubbpris 150:30% Rabatt på skidvalla
På Sportboden får du alltid råd...
VÄLKOMNA
EDSÅSDALENS SPORTBOD
0647-33118

VINTERNS TRÄNING
Vi är snart klara med schemat för all träning i vinter, besök www.eslk.se för mer information.

ESLK-mössan
Finns att köpa hos Karin Eriksson, 070-614 42 90
Pris 80:-

Till sist vill vi i styrelsen önska Er en riktigt bra jul, ju vitare desto bättre.

Från oss alla till er alla
GOD JUL

www.eslk.se
eslk.alpint@hotmail.com

