
Äntligen upptaktsträff! 
Söndag 6 oktober klockan 13.00-15.00 
är alla välkomna. Vi samlas vid Kafé 
Slalom. Utrustning: utomhustränings-
kläder. 
•	 Lekfullt	träningspass	
•	 Info	om	verksamheten
•	 Vi	bjuder	alla	barnen	på	 
 hamburgare och festis

Arbetsdagar i Nolbybacken
Lördagarna	5	och	12	oktober	har	vi	
arbetsdagar.	Vi	hjälps	åt	med	röjning	
av	sly,	snickring,	målning,	städning	mm.	
Obligatoriskt för alla medlemmar.

Träningsläger i Kåbdalis
31 oktober-3 november. Anmälan och 
mer	info	på	nolbyalpina.se.	

Snökanonutbildning
I	november	håller	vi	utbildning	för	
nya	deltagare	och	för	att	fräscha	upp	
kunskaperna	för	oss	som	har	varit	
med	ett	tag.	Se	nolbyalpina.se	för	tid	
och	plats.

Allmänna lägret 13-15 december
Lägret	som	brukar	vara	en	riktig	höjdare	
vänder sig till samtliga medlemmar, 
ung som gammal. Sista anmälningsdag 
är 30:e november. Anmälan endast via 
mail eller sms till Rikard Fürst,  
070-85	23	900	eller	rikfur@gmail.com.	
Läs	mer	på	Nolbyalpina.se.	

Höstfest
Håll	utkik	på	nolbyalpina.se	och	gilla	
nolbyalpina	på	facebook	för	att	inte	
missa	höstens	fest.	Vi	återkommer	
med datum!

Boka in höstens aktiviteter!

Torsdagen	den	19	september	2013	
vann	Nolby	Alpina	första	pris	som	Årets	
Ambassadör i Sundsvall Business 
Awards	och	en	prischeck	på	20	000	kr!

Föreningen	fick	det	prestigefyllda	upp-
draget att arrangera landsdelsfinalen 
för	Lilla	Världscupen	i	åldersgruppen	
14	år.	Tävlingen	omfattade	tre	dagar	
samt	en	träningsdag	i	disci		plinerna	 
super	G,	storslalom	och	slalom.	Ca	200	 
åkare	från	Norrbotten	till	Hälsing	land	
samlades	23-26	mars	i	Nolbybacken	
med	lika	många	ledare	och	föräldrar.

Nolby	Alpina	och	Lilla	Världscupens	
finaler	i	Nolbybacken	har	blivit	upp-
märksammade	för	det	fina	värdskapet	
och den starka marknadsföringen av  
Sundsvallsregionen. Konferensstaden  
nominerade oss till Sundsvall Business 
Awards	och	priset	Årets	Ambassadör.	 
Tack	alla	funktionärer,	gäster	och	åkare	 
för	ert	bidrag	till	vår	fenomenala	
leverans!

Insatsen	från	personal	och	ideella	
under	året	har	varit	fantastisk.	Vi	får	
aldrig	glömma	att	det	är	de	små	extra	
detaljerna	som	avgör	hur	bra	vår	
klubb och anläggning är. Vi har en 
anläggning och klubb att vara stolta 
över.	Därför	känns	det	också	extra	
roligt	att	Njurundas	Rotaryklubb	upp-
märksammat	vår	ungdomsverksamhet	
i	föreningen	med	ett	stipendium	på	
5 000 kr.

Nolby Alpina förenar glädje,  
idrottsliga framgångar och ett 
socialt ansvar
Föreningen	har	arbetat	hårt	i	många	
år	för	att	skapa	ett	varumärke	som	
förenar	glädje,	idrottsliga	framgångar	
och ett socialt ansvar för ungdomar i 
regionen.	Vi	strävar	efter	att	erbjuda	
aktiviteter som är roliga och utveck-
lande	för	alla.	Några	exempel:
•	Skapa	evenemang	på	kvällar	och	

lov för regionens barn och ungdomar.
•	Locka	fler	barn	och	ungdomar	till	

backen för motion och lek.
•	Göra	idrottsliga	satsningar	för	våra	

tävlande i form av tävlingar och 
träningsläger.

•	Bidra	med	en	plats	för	ungdomar	
att	”hänga”	på	fritiden	där	det	finns	
vuxna	med	ett	stort	engagemang.

Vi	har	en	stor	grupp	tränande	barn	
och	ungdomar	och	arrangerar	varje	
år	framgångsrika	och	mycket	upp-
skattade	tävlingar	för	både	ungdomar	
och	hårdsatsande	europaåkare.	
Våra	fantastiska	barn	och	ungdomar	
representerar	klubben	på	ett	fantastiskt	
sätt.	Ni	sätter	avtryck	som	goda	
kamrater	och	har	verkligen	förmågan	
att	individuellt	fokusera	på	er	uppgift	
när	ni	står	där	på	start	för	att	sedan	
slappna	av	och	ha	kul	tillsammans.	

Fortsättning på nästa sida.

Vi vann priset som 
årets ambassadör!

Sept 2013

Slalomnytt

TIPS!
Passa på att byta 

din utrustning på
  

bytesmarknaden.

den 9 novembe.r
Mer info på 

nolbyalpina.se



28 dec, FIS	Julsmällen,	SL,	 
internationell seniortävling.

2 jan, Nolbyrännan/Lilla	Nolbyrännan,	
GS,	ungdomstävling	U10-U16/U8-U10.

Jan eller feb, LVC-kval,	datum	och	
gren	ej	fastslaget.	

17 april, FIS	Påsksmällen,	SL,	 
internationell seniortävling. 

Nolby Cup och KM
Nolby	Cup	är	Nolby	alpinas	egen	
serie	tävling	där	alla,	oavsett	ålder	och	
åkskicklighet	kan	delta.	

Tävlingsprogram	med	datum	och	tid	
står	på	hemsidan	när	säsongen	är	igång.	
Som säsongsavslutning kommer vi 
också	att	anordna	ett	klubbmästerskap.

Preliminärt tävlingsProgram 
nolBy alPina 2013/2014

aktivitetsPaket för företag

Besök gärna våra webbplatser:
nolbyalpina.se
nolbybacken.nu 

Gilla oss på facebook  
för senaste info:
Nolby	Alpina
Nolbybacken
Vasa	Jibpark

Engagemanget	för	jibbarna	har	för	varje	
år	inneburit	fler	och	bättre	hopp,	mer	
utrustning	och	fler	evenemang.	Idag	
är	de	en	av	våra	aktiva	träningsgrupper!	

Engagerade medlemmar behövs!
Inför	den	här	säsongen	har	vi	stärkt	
våra	olika	kommittéer	med	fler	per-
soner,	det	är	nödvändigt	om	vi	ska	få	
förening och anläggning att fungera 
eftersom	vi	har	det	sparsamt	med	
anställd	personal.	Till	detta	tillkommer	
alla engagerade föräldrar, anhöriga 
och	sponsorer	utan	vilkas	hjälp	det	
skulle	vara	omöjligt	att	genomföra	
verksamheten. 

Nolby	Alpina	är	en	ideell	förening.	
Detta innebär att vi medlemmar 
förutsätts bidra med eget arbete efter 
förmåga.	Arbetsinsatser	som	kan	
vara aktuella är: arbetsdag i backen, 
snöläggning	på	helger,	jobba	i	kaféet	
med	ett	antal	pass	under	en	säsong,	
hjälpa	till	i	samband	med	tävlingar	
som	klubben	arrangerar,	t	ex.	port-
vakt,	plogpatrull	eller	grillare.

Däremot	säljer	föreningen	inga	lotter	
eller annat som kan kännas betung-
ande.	Det	jobb	vi	hjälper	till	med	gagnar	
både	klubben	och	oss	familjer.

Vill	du	veta	mer	eller	få	kontinuerlig	
information om vad som händer 
under	säsongen	kan	du	besöka	våra	
webbplatser:	nolbyalpina.se,	nolby-
backen.nu	eller	gilla	Nolby	Alpina,	
Nolbybacken	respektive	Vasa	Jibpark	
på	facebook.

Kom igen nu, ny säsong, nya  
möjligheter.	Tillsammans	är	vi	starka!

Vi ses i backen!

Niklas Thorén, Ordförande 
Nolby Alpina SK 
070-239 69 02

Nolbybacken	är	en	perfekt	plats	att	ha	
sin	kick-off,	team	bildning	eller	familje-
aktivitet	på,	både	vinter	som	sommar.	
Boka	vårt	företagspaket	och	få	en	
heldagsupplevelse	med	både	anställda	
och	deras	familjer	i	Nolbybacken.	 
SkiPassen	är	laddade	när	ni	anländer	
och lunch med kaffe och kaka serveras 
vid	bordet.	Naturligtvis	reserverar	vi	
plats	i	vårt	mysiga	kafé	så	att	ni	kan	
sitta tillsammans.

I	skidshopen	kan	ni	hyra	utrustning	både	
till	barn	och	vuxna	till	ett	förmånligt	
pris.	Alla	kan	följa	med	och	ha	en	härlig	
upplevelse	i	Nolbybacken!	

Har	du	frågor	eller	vill	boka?	Kontakta	
Birgitta	Eliasson	på	tfn	070-577	81	04	
eller	läs	mer	på	nolbybacken.nu	under	
sponsorer.

Ordförande:  
Niklas	Thorén	070-239	69	02

Kassör: 
Niklas	Martin	070-312	32	57

Sekreterare: 
Malin	Staaf	070-204	33	06

Styrelseledamöter:
Hans	Sundberg	070-340	96	59
Magnus	Kristiansson	070-376	57	53
Rikard	Fürst	070-852	39	00
Sara	Månsson	070-680	14	16

Suppleanter:
Tanja	Åhlin	070-300	29	98
Helena	Wenzel	070-175	29	15

styrelsen i nolBy alPina 2013/2014

För	kommittéer	och	träningsgrupper	se	hemsidan:	www.nolbyalpina.se

Nolbybacken är en anläggning som ägs och drivs av Nolby Alpina. Klubben bildades 
1976 och är idag ca 800 medlemmar. Backen invigdes 1972 och var då en kommunal 
anläggning. Säsongen 1994/95 övertog Nolby Alpina driften och 2004 blev klubben 
ägare till hela anläggningen som idag är den mest välbesökta skidanläggningen 
efter ostkusten.

Vi drivs av en ambition att locka ut alla skidåkare i regionen till snön och vintern. Starkast  
är vår satsning på ungdomar och barnfamiljer som vi vill ge ett spännande alternativ 
till en tillvaro inomhus. Därför satsar vi hårt på service och upplevelser utöver den rena 
skidåkningen. Genom skiduthyrning, skidvårdstjänster, grillplatser och ett kafé med brett 
sortiment av mat och fika är det lätt att tillbringa en dag i snösäkra Nolbybacken. Välkomna!


