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Hej, medlem!  

Syftet med breven är att du ska känna dig informerad och delaktig i klubbens löpande 
verksamhet och utvecklingsarbete.   

Vi vill också väldigt gärna att du hör av dig till oss om du har frågor, idéer och funderingar. -
Det är tillsammans vi skapar vårt DSK!  

Du kan även finna våra mötesprotokoll på hemsidan.  

Vad har hänt sen sist? 

• Vår Kick-off var planerad att hållas i vår Sportpark den 25 augusti men regnade 
tyvärr bort! 

• Dalarö Triathlon Light 2021 flyttades till söndagen den 19 september och 
genomfördes av ca. 70 deltagare i hyfsat höstväder. Ny bansträckning och målgång 
vid Sjöräddningen blev en klar förbättring för både deltagare och åskådare. 
-Härligt jobbat alla inblandade!  

• Dalarö SK anordnade en utbildningsdag i vår parkourbana med deltagare och ledare 
från Riksförbundet för rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU, den 19 september. 

• Nu finns vi på Instagram likväl Facebook! 

Följ gärna oss sportklubbare på dalarosk! 

Har du idéer på hur vi kan öka sammanhållning och stötta klubben så hör av er  
till oss! 

• Tävling på Facebook och Instagram! Vi tackar för bidrag och gratulerar vår vinnare 
Micke! -Tack för ett så somrig idrottsbild! Micke valde ett (av två erbjudna vinster) 
presentkort på Länna Sport.  
Vi tackar också Lindströms Båtvarv som erbjöd ett så fint pris i tävlingen!  

• DSK:are -i medvind och motvind! 

Tack alla fantastiska människor som valt att fortsatt vara medlemmar i klubben! 

Efter ett par blåsiga höstmånader känner vi äntligen lite luft under vingarna! 

Fortsätta gärna stödja klubben på olika sätt! 

- Betala medlemsavgiften 

- Köp våra supporterkläder 

- Värva en kompis som du tror skulle gilla vår verksamhet 

- Fråga ledarna vad de kan behöva hjälp med. 

• Inför verksamhetsåret 2022 behöver vi ledare! 

Du behöver inte kunna allt men för att vi ska hålla verksamheten öppen behöver vi 
dig! Som ledare hos oss är du inte bara en viktig person i vårt lokalsamhälle utan du 
får även en unik möjlighet att lära känna barnen på vårt Dalarö och vara en viktig del 
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av deras utveckling. Självklart erbjuds utbildningar och stöd för att du ska tycka det 
både är roligt och utvecklande. 

OBS! Ett särskilt upprop på ledare kommer att publiceras i november 2021 så håll ögonen    
öppna. 

Vad är på gång? 

• Utbildningsdag den lördagen den 27 november på Smådalarö Gård för alla ledare.  

• Glöm inte att kika på vår tavla vid ICA för att se senaste nytt - om du är ledare så 
glöm inte sända oss senaste nytt så vi kan publicera detta på tavlan. 

• De som är ledare för våra barn och unga ska uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. 
-Om du som ledare vet att du inte ännu visat detta så hör du av dig till din 
kommittéordförande. 

 

Det var allt för denna gång!  

Har du funderingar om vår verksamhet så är du varmt välkommen att höra av dig till oss!  

Höstliga hälsningar från styrelsen 

Genom Stina  

 


