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Medlemstidning

BFI – NYTT hittar ni även på hemsidan www.bfi.nu

Träning under inomhussäsongen
Nu finns tiderna för inomhussäsongens träningar på hemsidan. De som är födda 1997 och tidigare
tränar inte bara i Sandenhallen utan även i Arcushallen på torsdagar tillsammans med friidrottare
från LFIF. Ni som än inte anmälet er till Arcus träningen kan göra det till Gustav Innala. För er
föräldrar innebär det att ni deltar i en ”bilpool” och turas om att köra ungdomarna.

Inomhussäsongen 2009/10
Nu är inomhustävlingarna här, vi i Norrbotten börjar som vanligt med Noliaspelen i Piteå. I år
genomförs tävlingen 21-22 november. Decemberspelen i Haparanda arrangeras 5 december.

Utbildningar
Under hösten/vintern/våren kommer ett antal utbildningar för tränar och funktionärer att
genomföras. Utbildningarna vänder sig till alla i föreningen, ledare, föräldrar och aktiva. Mer
information kommer på hemsidan allt efter som utbildningarna är klara att genomföras.

Fler friidrottare till Boden friidrott
Föreningen har som ni säkert förstår ett mål att engagera fler tränare och än fler aktiva. Är vi
många blir både träningar, tävlingar, läger och resor roligare. Alla föräldrar uppmanas att ta större
del i era ungdomars friidrottsintresse och alla ni aktiva som har kompisar som funderar på vad
friidrott är, ta med dem på några träningar så får de testa på och se hur kul det är.

Information
Ni som betalt in familjeavgiften eller medlemsavgiften för enskild och än inte har lämnat in
kompletta kontaktuppgifter skall snarast ta kontakt med vår kassör för att komplettera detaljer.

Bodens Sommarspel 2010
BFI har lämnat in en ansökan om att arrangera Bodens Sommarspel 2010 den 5-6 juni. Lägg in
dessa dagar i er kalender. Ni kommer att behövas som funktionär eller som tävlande.

BFI-NYTT
BFI-NYTT har kommit ut i 5 år och jag tackar för mig som redaktör. Det har varit intressant att
skriva om föreningens verksamhet. Jag har många fina minnen från dessa 5 åren. Ni som vill, kan
läsa mer om dessa på vår hemsida under fliken nyheter. Nästa år är det en ny redaktör, vem det är
kommer ni så småningom att upptäcka om inte förr så med första numret av BFI-NYTT nästa år.
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