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Medlemstidning

BFI – NYTT hittar ni även på hemsidan www.bfi.nu
BFI – NYTT finns i mindre antal hos er tränare.

Utomhussäsongen 2009 på väg att avslutas
Nu är utomsäsongen snart avslutad och våra aktiva har presterat väl ifrån sig på genomförda
tävlingar från norr till söder. Vid Världsungdomsspelen i Göteborg hade Boden FI fyra st topp 10
placeringar. P14: Johan Stenvall 7:a spjut 39,45m och 10:a längd 5,36m. F13: Josefin Laestadius
9:a spjut 28,11m. F19 Josefin Loggert 10:a 300m häck med 47,06s. Bra jobbat!

Kvarvarande tävlingar under hösten
Närmast är det Nyckelkampen i Luleå lördag 22 augusti. Därefter Nordeamästerskapen i Norrland
som genomförs i Skellefteå 5-6 september med våra aktiva födda 1995-96 som deltagare, lycka
till! Avslutningsvis har vi vår egen avslutning! CASTORAMA! Den genomförs preliminärt 8
september. Alla föräldrar har möjlighet att delta och testa sin förmåga i kula, diskus, spjut och
slägga. Mer information kommer ni att hitta på hemsidan fr.o.m. början av september.

Samarbetspartners
Föreningen är som ni säkert förstår i behov av ekonomiska resurser för att möjliggöra en bra
verksamhet för våra aktiva och tränare. Glöm därför inte bort att använda www.sponsorhuset.se
för att stödja Boden Friidrott. Gör era inköp via dem och då får klubben bonus på inköpen. Ni kan
anmäla er för att svara på anonyma enkäter via sponsorhuset även dessa ger intäkter. När ni
handlar på STADIUM i Luleå säger ni till i kassan att Boden Friidrott skall erhålla bonus på
inköpet då ramlar ytterligare sköna slantar in till vår verksamhet. Allt för våra duktiga aktiva!

Träning under inomhussäsongen
Snart kommer ni att hitta de nya träningstiderna för hösten/vinterns träningar på hemsidan, håll
uppsikt på förändringen. Föreningen funderar även på att erbjuda möjligheten till träning i Arcus
för dem som är födda 1997 och tidigare. Anmäl ert intresserade att träna i Arcus till er tränare
senast 30 augusti. För er föräldrar innebär det att ni deltar i en ”bilpool” och turas om att köra
ungdomarna (troligtvis torsdagar). Mer information kommer i början av september efter det att
styrelsen och tränarna genomfört ett planeringsmöte (31 augusti) för hösten/vinterns aktiviteter.

Information
När ni betalade in er medlemsavgift kom ni väl ihåg att även ge er e-postadress till föreningen.
Om inte, sänd den till vår kassör så får våra tränare uppgifterna och kan nå er med information.
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www.bfi.nu
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