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Nu fortsätter vi med BFI - NYTT för att nå våra medlemmar.
BFI – NYTT hittar ni även på hemsidan www.bfi.nu
BFI – NYTT kommer även att finnas i mindre upplaga via tränarna..

Verksamhet
Träningarna har genomförts som vanligt och kommer att genomföras fram till Skärtorsdagen då
ungdomsgruppen gör uppehåll och startar upp igen måndag 11 april i motionshallen, förutom ett
onsdagspass den 6 april (Sandenhallen) som genomförs som vanligt. Barngruppen gör endast
uppehåll den 29 mars. En liten men inte obetydlig ökning av deltagare på träningarna kan märkas,
känner ni någon som verkar intersserad av friidrott, ta med dem till träningen. Vi har deltagit i
Noliaspelen i Piteå samt arrangerat Arcuskampen i Luleå. Riksidrottsförbundets dopingkontrollanter har genomfört en oanmäld dopingkontroll vid en träning. Samverkan med kommunen och
övriga klubbar har genomförts angående utnyttjandet av Björnäsvallen under sommaren. Arbetet
för att få till en inomhushall fortsätter.

Styrelsen
Den under Årsmötet valda styrelsen har till del konstituerat sig. Vår ordförande Michael Barchéus
valdes ju redan under Årsmötet, övriga befattningar innehas av: Vice ordförande: Carl-Erik
Brännmark, sekreterare Lotta Morin, övriga ledamöter är Lars Alainentalo, Stig Kullbrandt,
Bengt Gustavsson, Marianne Åström, Ida-Maria Barchéus, Björn Innala och Ungdomsrepresentant i styrelsen är Mirabella Jauhiainen. Vi framför ett tack till Eva Hultin och Mona
Andersson för den tid de arbetat i styrelsen och med alla andra sidouppgifter de haft i föreningen.

Tränarna
Barngruppens tränare är: Ulrika Wiberg och Jarkko Paaso. Ungdomsgruppens tränare är:
Michael Barchéus, Dan Lundholm, Janne Stenvall, Urban Wiren, Björn Innala och Anna-Karin
Barchéus. Fler hjälptränare (föräldrar) är under utbildning, fler behövs främst till barngruppen.

Studiecirklar
Vi har flera cirklar som håller på med högtryck: Tränarutbildning för ungdomar 10-14 år,
Föreningskunskap för styrelsen och Ledarutbildning för några tränare och den utlovade
måldomar/målfoto utbildningen startade 15 mars och dessa tjänstgjorde förtjänstfullt vid tävlingen
i Arcus. Vi kommer att köra mer funktionärsutbildning innan våra egna tävlingar till sommaren så
att alla kan hjälpa till i både hopp, kast och löpningar naturligtvis behövs personal för
administration och fikaförsäljning. Kom med idéer på vad ni vill lära er.

Ekonomi
Glöm inte att betala medlemsavgiften: 350: -/enskild, 600: -/familj och 150: - för stödmedlem.
Betald avgift innebär att man är försäkrad under träning och tävling. Vi från styrelsen ser gärna
att alla betalar 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. Kom även ihåg att prenumerera på bingolotter, vet ni inte hur man gör så att BFI får
pengarna från prenumerationen, kontakta någon i styrelsen. Gå även med i BFI-tipset det är ett
enkelt sätt att stödja föreningen, hör med barnens tränare. Sista anmälningsdag 24 mars.
De aktiva kan sälja stödmedlemskap, skriv även ert namn ”värvad av A—a B-son” på den nye
stödmedlemmens inbetalningskort. Priser delas ut till de tre bästa värvarna nästa årsavslutning.

Tävlingar
Noliaspelen: Resultatet från Noliaspelen i Piteå 12-13 mars var positiva, en ganska stor trupp var
med och genomförde tävlingen med fin fina resultat och många personliga rekord, bra jobbat!!
Arcuskampen: 19 mars genomförde vi vår enda egen arrangerade tävling under vinterhalvåret,
Arcuskampen den genomföres i samverkan med Luleå Friidrottsförening. Till denna tävling hade
vi årets hittills största trupp nästan 40 deltagare. Även i denna tävling fanns flera fina prestationer.
Från de aktiva och styrelsen vill vi framföra vårt tack till alla er föräldrar, ledare m.fl som
hjälpte och stöttade genomförandet i Arcus till den fina tävling det blev.

Ett stort tack till alla tävlande för era fina insatser!!
Kommande verksamhet
Träningar: När hallarna stänger sent i april flyttar vi träningarna utomhus efter ett kort uppehåll.
FC-Läger: Eventuellt kommer ett FC:läger att genomföras 28 april—1 maj i Haparanda för
aktiva (-91 och tidigare) samt tränare.
Uppstartsläger: Boka in helgen 27-29 maj för lägerverksamhet i Rågraven, alla föräldrar kan
hjälpa till med något. Lekar – mat- studiecirkel m.m. Lägret är för alla i föreningen. Första dagen
startar ungdomar –92 och tidigare. Födda –93 och senare ansluter på lördagen och allt avslutas
innan lunch på söndag. Mer info kommer snart på hemsidan.
Bodens sommarspel: Vi har fått vår ansökan att arrangera tävlingen 19 juni beviljad.
Klubbresa: Födda –93 och tidigare kan tävla i Göteborg och Världsungdomsspelen 29 juni-5 juli.
Mer info finns på hemsidan, sista preliminära anmälningsdag var 19 mars men hör av er till
Björn Innala om ni missade det datumet så får vi se vad vi kan göra.
UDM i Norrbotten: Vi har fått vår ansökan att arrangera tävlingen 6-7 augusti beviljad.

Stöd från alla föräldrar behövs för att vi skall lyckas med detta ! ! !
Hör av er med funderingar på sådant som vi tillsammans kan göra för bli bättre.

Alla funktionärer kommer att erhålla utbildning innan tävlingarna ! ! !
Sommaren kommer närmare.
Vi har nu träningstiderna för sommaren klara, föreningen disponerar Björknäsvallens A-plan löparbanor med möjlighet för kastträning på angränsande grusplan. Det tider som föreningen har
är från kl. 18:00 till kl. 20:00 måndag – fredag. De olika gruppernas tider kommer senare.
Ni kan alltid hitta det senaste på vår hemsida www.bfi.nu
Telefonnummer och e-postadresser m.m. hittar ni på hemsidan.
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