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Medlemblad

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

Året 2005
2005 blev ett bra år för Boden friidrott. Vi deltog i över 30 tävlingar i Norge, Finland och Sverige
med många fina resultat och personliga rekord. Vi ökade antalet betalande medlemmar i BFI.
Ekonomin fortsatte att vara stabil. Träningarna genomfördes på ett bra sätt även om
ändamålsenliga lokaler saknas i Boden. Studiecirklar/utbildningar och läger var välbesökta. Våra
egna tävlingsarrangemang var mycket bra, tack alla som hjälpte till!

År 2006 Boden Friidrottsförenings 20:e verksamhetsår
Välbesökt årsmöte med avslutning genomfördes traditionsenligt i Hildursborg och Nordpol°
Restaurang & Sportbar, www.nordpolsportbar.se Priser, pokaler och diplom delades ut till de
närvarande och föreningens förste hedersmedlem valdes, Carl-Erik Brännmark en av Boden
Friidrottsförenings grundare Carl-Erik som varit med och arbetat i föreningen sedan starten. Just
nu är vi inne i slutskedet på förberedelserna inför Arcuskampen 25 mars som vi genomför
tillsammans med Luleå Friidrottsförening. Styrelsen och tävlingskommittén påbörjat
förberedelserna för våra egna tävlingar som vi arrangerar under sommaren. Bodens Sommarspel 2
juli och UDM/JDM den 18-19-20 augusti. Alla dessa tävlingar skall vi ledare och föräldrar göra
till fina tävlingar som våra aktiva och föreningen kan vara nöjda med efteråt. Detta innebär att vi
alla måste vara beredda att dra vårat strå till stacken så att vi kan lösa den uppgift som föreningen
tagit på sig att göra. Tävlingarna är inte bara en tävling med resultat utan en viktiga inkomstkälla.

Vad är och vad står Boden Friidrott för igentligen?
Alla föräldrar kommer att under våren inbjudas till en informationsträff om föreningen och dess
verksamhet, tid kommer att meddelas senare under våren via tränare och www.bfi.nu

Träning
Tilldelningen av träningstider inför sommaren är klara, vi har liksom tidigare år Björknäsvallen
alla vardagar mellan kl.18:00 och kl.20:00. Fördelningen av tider mellan de olika
träningsgrupperna kommer senare, läs mer på hemsidan www.bfi.nu
Ta med fler kompisar så blir det ännu roligare att träna.

Hjälp och stöd med träningspassen
Alla tränare framför sina önskemål till er föräldrar att hjälpa till vid träningarna så att vi kan
genomföra träningspassen på mer effektivt sätt med mindre grupper så att inte det blir några
längre perioder i väntan utan att tempot kan vara bra för alla som är med på träningspasset. Tala
med ert barns tränare så kan ni delta som stöd under träningspassen, ni behövs och är välkomna.

Ekonomi
Alla nytillkomna och gamla, glöm inte att betala medlemsavgiften för 2006: 400 alt. 800kr för
enskild, 650 alt. 1000kr för familj beroende om man ordnat en prenumerant av en/bingolott i
veckan och slutligen 50: - för stödmedlem. Betald avgift innebär att man är försäkrad under
träning och tävling. Betala gärna familjeavgiften om så är möjligt, det blir större intäkter till
föreningen och ger även er föräldrar fördelen av att vara medlemmar och ni har då möjlighet till
ett större inflytande i föreningen.

Tävling/läger
Sommarens kommande tävlingar och läger börjar ramla in på hemsidan www.bfi.nu, glöm inte att
anmäla deltagandet, kolla tidpunkter för sista anmälningsdag på hemsidan.

Kommande verksamhet.
Valborgslägret i Haparanda: Mer info kommer. BFI-läger: Mer info kommer. Energikampen
6 juni: Lagtävling för 1991/92, kval till EM i Göteborg. Bodens Sommarspel 2juli och
ungdoms- och juniordistriktsmästerskapen 18-19-20 augusti: Egna tävlingar, funktionärer och
hjälp i förberedelserna behövs. Klubbresa 3: Genomförs 5 juli –11juli för våra aktiva -94 och
tidigare enligt anmälan. De kommer att tävla i Göteborg och Världsungdomsspelen 7-9 juli. Även
Liseberg besöks. Ytterligare resor som inplaneras är Valbo Games i Gävle samt Skellefteåspelen
ev. även Mitt Norden Cup i Sundsvall.
Stöd från alla föräldrar behövs för att vi skall lyckas med sommarens verksamhet, nu
är det upp till oss om det skall bli bra, våra barn behöver oss ! !

Björknäsvallen.
Banorna kommer att läggas om under sommaren och vara klara till Bodens Sommarspel. Vi
har ännu inte alla detaljer runt omläggningen men vi återkommer på träningar och hemsidan
hur/om det kommer att påverka våra träningsmöjligheter.

Friidrottskola
En friidrottsskola genomförs under sommarlovet vi återkommer med tider, den kommer att vara
öppen för alla medlemmar och dem som inte är medlemmar än. Endast 90 platser.

Sponsorer
Ni har säkert redan sett på vår hemsida att vi har sponsorer och även på vår nya träningsoverall.
Vi riktar ett tack till Norrmejerier, www.norrmejerier.se , Ferruform och Intersport som stödjer
våra ungdomar. Ni själva hittar även en möjlighet att stödja föreningen via www.sponsorhuset.se
och övriga företag på vår hemsida under fliken våra sponsorer.
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