9

BODEN FRIIDROTTSFÖRENING

Mars 2009
Nummer 1
Årgång 5

Medlemstidning

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

Ett nytt Friidrottsår har startat
De första månaderna på det nya året har nu genomförts. Flera tävlingar i Haparanda från norr till
Stockholm i söder har genomförts under vintern. Våra aktiva har visat god kamplust och har
dessutom presterat fina resultat och bra placeringar. Här hemma har Årsmötet genomförts och en
ny styrelse är vald för att leda föreningen under året. Styrelsens medlemmar hittar ni som vanligt
på hemsidan. Kvar av inomhussäsongen är bl.a. Arcuskampen, tävlingen är ett samarrangemang
mellan Boden Friidrott och Luleå friidrottsförening. Stor uppslutning är önskvärd!

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 våren kan det m.a.a lov och helger bli omkastningar i träningarna. Läs mer på hemsidan!

Medlemsavgifter
Glöm inte bort att betala in årets medlemsavgift senast 31 mars. Från föreningens sida ser vi gärna
att ni löser familjemedlemskap. Överlämna även en uppdatering av era uppgifter till kassören eller
er tränare. Samtliga familjemedlemmars namn, folkbokföringsnummer, adress, telefon, e:post.

Arcuskampen 21 mars
Den 21 mars genomför vi Arcuskampen som ett samarrangemang med LFIF. Arbetsdag för oss
föräldrar. Obligatorisk för dem som har barn som tävlar. Prata med ert barns tränare så får ni en
uppgift. Några av oss tränare kommer att hjälpa barnen under tävlingen så att ni föräldrar kan
koncentrera er helt och hållet på att vara tävlingsfunktionär. Vi har ansvaret för bl.a. höjdhopp,
stavhopp och all löpning ink. sprintkamp, starter, målfoto och ett minikansli för sprintkapen. Som
ni alla förstår behövs det personal till detta och blir vi många så blir det korta pass för oss alla.
☺☺
☺☺Det är viktigt att ni alla kommer till tävlingen för att tävla eller som funktionär ☺☺☺
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