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Medlemstidning

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

Inomhussäsongen 2008-2009 är avslutad
Nu är inomhussäsongen avslutad och våra aktiva har presterat väl ifrån sig på genomförda
tävlingar från Haparanda i norr till Stockholm i söder. Flera av våra tränare har under säsongen
genomfört utbildningar för att med mer kunskap ha möjlighet att ge än mer kvalitativ träning.

Tävlingar under sommaren
Ni hittar inom kort aktuella tävlingar för sommaren 2009 på vår hemsida. Förhoppningsvis
kommer det att genomföras tävlingar varje vecka i Övertorneå även denna i sommar. Ta en liten
biltur och gör en trevlig utflykt till fina banor och snabba tävlingar. Arrangör är en finsk förening.

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
även anmäla er för att svara på anonyma enkäter som ger föreningen pengar. 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 sommaren
Snart kommer ni att hitta de nya träningstiderna för sommarens träningar på hemsidan, håll
uppsikt på förändringen. Vi vet att Hildursborg stänger möjligheten för inomhusträning 1 maj.

Medlemsavgifter
Glöm inte bort att betala in årets medlemsavgift. Från föreningens sida ser vi gärna att ni löser
familjemedlemskap. Överlämna även en uppdatering av era kontaktuppgifter till kassören eller er
tränare. Samtliga familjemedlemmars namn, folkbokföringsnummer, mobil & vanlig tfn. e:post.

Bodens Sommarspel 2009
Under våren kommer vi inom föreningen att behöva samlas för att planera och förbereda
genomförandet av vår egen tävling Bodens Sommarspel. Tävlingen är vår egen, inga andra
föreningar i samarbete. Detta betyder att vi alla behövs för att göra en bra och rättvis tävling för
de aktiva. Passa på och boka in dig redan nu som funktionär i någon speciell gren som du själv
gillar, meddela detta vi mail till någon i styrelsen eller lämna en lapp med kontaktuppgifter till
någon av tränarna. Naturligtvis finns det fler uppgifter för oss alla, bl.a. sekretariat och kiosk m.m.
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