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Kalendern 1/2010 Innehåll 

- Jumpporna 
- Skidtävling för barn 
- Fastlagsåkning 
- Årsmöte 
- Danskväll 
- Skridskobana 
- PC-klubben eBOX 
 

 
Hösten har gott fort och ett nytt år har börjat med stormsteg så också inom föreningen. Vi har endel 
gammalt och bekant samt endel nya aktiviteter att bjuda på, så vi hoppas att det skall finnas något för 
envar. Välkomna med. 
 
Jumpporna.  
Den välkända och populära jumppan har börjat på Vikingaborg  tisdagen 12.1. Vårterminen slutar 27.4, 
blev du intresserad så kontakta Tina Liljendal 050-5270396 och fråga om lediga platser.  
Terminsavgift barn 50e och vuxna 60e 
  
Barn 2-3år kl 17.10-17.40  
Barn 3-6år kl 17.40-18.30 
Damer kl 18.30-19.30  
Herrar kl 19.30-20.30  
 
Fastlagsåkning 
Tisdagen den 16.2 kl 17-19.30 är det fastlagsåkning vid Vikingaborg för hela familjen. 
I buffe´n säljs saft, kaffe samt fastlagsbulle. 
 
Skidtävling för barn 
Då vi äntligen har en vinter med snö igen, så har vi tänkt återuppta en gammal aktivitet inom SViE 
nämligen skidtävling för barn. På ängen mellan ladan och butiken (fårängen) har vi kört upp ett skidspår. 

Söndagen den  21.2  kl.  13.00  håller vi en skidtävling för barn. Start och mål vid ladan. 
Anmälning på platsen.  
 
Årsmöte 
SviE:s årsmöte hålls torsdagen den 25.2 kl 18.00 på Vikingaborg. På årsmötet behandlas stadge enliga 
ärenden  samt  nya medlemmar väljs till styrelsen för dem som är i tur att avgå. Kom med och inverka på 
vad som sker i din förening. 
 
Danskväll 
Lördagen den 20.3 kl 19-24 ordnar vi en danskväll med mat på Vikingaborg. Vi dansar till skivmusik. 
Inträde 15e/person. 
Bindande anmälningar till Andy mel7@kolumbus.fi  eller 040-5123679 senast 10.3. 
 
Skridskobana, Skidbana  
Oa Sjöberg har plogat en 6 km lång skridskobana på Moisöfjärden, brevid skridskobanan har Riku 
Mikkonen dragit ett skidspår.  Man kommer ut på isen från Svinösunds simstrand. Nu har ni alla en 
möjlighet att komma ut och skridsko motionera eller skida längs ett spår på isen. 
 
LAN-spel på Vikis 
Ungdomar på Sommarö, Sökö och Hanikka som är intresserad av LAN-spel och DVD film, hoppa med  
i vår nya spelklubb eBOX  på Vikis! Verksamheten börjar genast vi funnit de intresserade ungdomarna 
som önskar möta sina kompisar på Vikingaborg och utmanar dem i PC-spel.  
Spelkvällar 2-3 ggr i månaden? 
Vi önskar alla undomar , och lite äldre, att komma med.  
PC & kanon och Internet finns redan på plats. 
 

• Vill du bli ansvarig dragare för PC klubben eBOX?  
 
Om du är intresserad, kontakta Raul Wikström för mera information. Du bör vara 18 år. 
Mobil: 0400-411107 
E-post: raul.wikstrom@proscan.fi
 
Ann-Britt Rajala 
mel7@kolumbus.fi
SVIE viceordförande 

 
Hej bästa medlemmar 
 
Under år 2009 hände en hel del inom 
vår förening både sådant som är synligt 
för våra medlemmar och sådant som är 
mindre synligt men ändå nödvändigt. 
 
Ladan har blivit ommålad och snart 
försvinner den fula baracken då vi har 
fått ett nytt förråd inne i ladan.  
 
Bryggprojektet vid Vikingaborg har 
framskridit så att vid islossningen torde 
den nya bryggan sättas på plats. Sedan 
finns det en bättre möjlighet att komma 
med båt till Vikingaborg. Vi får tacka 
Sparbanksstiftelsen som hjälpt oss och  
Sommarö FBK med finansieringen av 
detta stora projekt. 
 
Föreningens medlemsregister och 
dokument har blivit insatta på webben 
för styrelsens interna bruk.  
 
På fotografiet finns 3 lyckliga unga 
damer som blivit första i Ebufs 
uttagningar till NSU finalerna i 
frågesport. Första gången ordnades en 
knatteklass i frågesportten, och SviEs 
knattar vann och blev andra i NSU 
finalerna. Vi gratulerar det vinnande 
laget som bestod av 

Lea Ekblad, Emilia Donner och Liva 
Westerback. Dessutom tackar vi 
Mimma Ekblad som arrangerade att 
flickorna deltog. 
  
Vinterhälsningar  
styrelsen 
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