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Medlemstidning

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

Träning
Tala med tränaren att ni kan hjälpa till under träningen. Ni behövs och är välkomna. Tveka inte
era barn behöver er! Ta med en kompis till träningen för att pröva på, det får ni göra!

Tävlingar
Nu startar inomhussäsongen på riktigt med tävlingar både inom och utanför länet. Viktigast att ha
deltagare är vid Vinterligan, AAG och DM- tävlingarna. När det gäller DM tävlingarna så
kommer de att samordnas i tid mellan Norr- och Västerbotten. Vi vet mer om detta i slutet av
december eller i början av 2007. Arcuskampen är vår egen tävling så där skall alla som kan vara
med, aktiva tävlar naturligtvis och föräldrar deltar som funktionärer!
Prioriterade tävlingar i Norrbotten under inomhussäsongen 2007
20-21/1
27-28/1
Feb/mars
Feb/mars
xx/3

Aspen Athletic Games
Arcusspelen
Inomhus I-JDM/UDM
Inomhus IDM
Arcuskampen

Haparanda (klubbresa hör mer med din tränare)
Luleå (Vinterligan)
Besked kommer. (från födda 1995år)
Besked kommer.
Luleå (alla åldrar + föräldrar som funktionärer)

Tävlingar i övriga landet (uttagning)
17-18/2
17-18/2
10-11/3

IJSM (1990-1985år)
IVSM
IUSM (1992-1991)

Nyköping
Borås
Malmö

Deltagande i övriga tävlingar efter samråd med tränare, anmälningsavgift upp till fyra grenar/
tävling betalas alltid av föreningen. Om ni är med i fler grenar betalar in överskjutande belopp till
föreningen. Boden Friidrott betalar inte efteranmälningar, det gör ni själv! Läs mer på,
www.bfi.nu . Hittar ni inte den information ni söker där prata med er tränare så kan dom berätta
mer om de olika tävlingarna.
Lycka till på tävlingarna och gör det bästa ni kan, och glöm inte att ha kul tillsammans!
Ps./ Glöm inte att anmäla er till enkäterna från Cint via sponsorhuset www.sponsorhuset.se
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