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Medlemstidning

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

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 ett mer effektivt sätt. Med små grupper kan vi undvika väntetider.
Om ni hjälper till kan tempot bli bra för alla som är med på passen. Tala med tränaren att ni kan
hjälpa till under träningen. Ni behövs och är välkomna. Tveka inte era barn behöver er! Låt dom
gärna ta med en kompis till träningen för att pröva på.

Ekonomi/sponsorer
Nu finns en enkel och billig möjlighet för dig att stödja Boden Friidrott. Svara på undersökningar
från Cint som kommer till dig via din e:post. Detta ger mellan 5-9kr/enkät. Jag som redaktör har
själv under de nio månader som gått sedan min registrering svarat på nio enkäter så det blir i snitt
en i månaden. Inget större arbete alltså! Det tar mellan 5-9min att svara. Det kostar dig inget att
bli registerad. Det finns inga bakomliggande kostnader för dig. Naturligtvis kan alla i familjen
registrera sig. Ni registrerar er på Sponsorhusets speciella registeringsida för Cint. Vägen dit är
via vår egen hemsidas startsida. www.bfi.nu Glöm inte att ange att det är Boden Friidrott som
skall få stödet av de minuter ni satsar varje månad.
Vi har ca: 200medlemmar om 50st registrerade sig skulle det dra in 50*5-9kr/mån = 250450kr/mån d.v.s. 3000-5400kr/år. Med de pengarna kan vi göra mycket!! Om alla svarade på
enkäter och dessutom fixade en till så kan ni ju själv räkna på det skulle ge Boden Friidrott varje
månad.
Att du dessutom ibland behöver köpa saker och tjänster är ju inget ovanligt. Gör då detta via
sponsorhuset. Det går bra att köpa resor, hotelnätter, bläck till skrivare är förmånligt via 112ink
och massor av annat, titta vad de har att erbjuda det kostar inget!! Nu närmar sig ju julen och
många presenter och resor skall göras. Hjälp Boden friidrott och handla via sponsorhuset som du
hittar till från vår egen hemsida www.bfi.nu
Shoppa smart! Shoppa enkelt! Gör det hemmifrån!
Överraska någon du känner med blommor via sponsorhuset.
Ps./ Man behöver inte vara medlem för att hjälpa Boden Friidrott via Sponsorhuset. Det går lika
bra för släkt/vänner m.fl. det är bara att registrera att det är Boden Friidrott som skall ha stödet.
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