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Glid med oss!På sommaren åker  
vi inlines i stället…

Dala Active Skaters är en skridskoklubb 
som bedriver tränings- och tävlings- 
verksamhet, men vi lägger även stor vikt 
vid gemenskapen på och utanför isen.

Vi åker mest på sjöisar och plogade 
banor, men har även regelbundna  
träningar på konst frusna bandyplaner. 

Vi är en breddklubb där alla kan vara 
med. Gammal och ung, nybörjare och  
elit, du som åker för nöjes skull eller  
för träningseffekten.

Vi är en klubb med driv. Vi strävar  
efter att växa och bli fler, framför  
allt på barn- och ungdomssidan.

Vi är en  
skridskoklubb



www.activeskaters.sewww.activeskaters.sewww.activeskaters.se

Medlemsavgifter:
Familj  250 kr
Vuxen   150 kr
Under 18 år    50 kr

Betala in medlemsavgiften på bankgiro 
5831-6761 och ange namn, adress och  
e-postadress. Skicka även ett mejl med  
uppgifterna och personnummer till 
medlem@activeskaters.se

På klubbens hemsida finner du all  
information, www.activeskaters.se 

* Teknikträning för dig som vill utvecklas.
* Nybörjarträningar.
* Friåkning för dig som bara vill åka.
* Alltid möjlighet att umgås och ha roligt.
* Träningar på bandyplaner i Falun och  
   Borlänge november – januari.
* Träningar på sportfältet i Borlänge.
* Träningar och turer på Runn. 
* Barmarks- och styrketräning.
* Barn- och ungdomsträningar året runt.
* Skridskons dag två till fyra gånger per år.
* Vi arrangerar klubbresor/träningsläger.
* Möjligheter att åka på läger/clinics.
* Samåkning till tävlingar.

* Det är billigt att vara medlem hos oss! 
* Prova, låna och hyr hastighetsskridskor.
* Vi hjälper dig med att köpa egna skridskor     
   till rabatterade priser.  
* Du får tillgång till bra träningsmöjligheter    
   året runt.
* Du får möjlighet att utvecklas som 
   skridskoåkare – oavsett din ambitionsnivå.
* Vi har klubbkläder för alla väder. 
* Vi ger dig möjlighet att utvecklas som 
   ledare och tränare
* Du kan låna klubbens skridskoslip.
* Du får representera klubben vid tävling.
* Och inte minst – du får delta i en  
   fantastisk gemenskap

Alla är välkomna hos oss! Träningar och aktiviteter Varför medlem i DAS?


