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BFI – NYTT hittar ni även på hemsidan www.bfi.nu
BFI – NYTT finns i mindre antal hos er tränare.
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Tillönskas er alla
Styrelsen
Nu har ännu ett fint friidrottsår passerat, vi har massor med unga friidrottare som tränar, fler
föräldrar som engagerar sig i verksamheten. Många av de våra har visat sina färdigheter på
terrängspåren och på arenatävlingar runt om i landet. Vi deltog i USM med framskjutna
placeringar av bl.a. Josefin Loggert (6:a 300mh). Carl Hultin (6:a höjd). Vi var med i
Världsungdomsspelen i Göteborg med den största truppen på flera år med fina resultat av bl.a.
Lina Alainentalo (guld 800m/spjut, silver 2000m) och Therence Mbonabirama (silver 5000m),
Hanna Öhlund (4:a tresteg). Framgångar hade vi även vid Valbo Games i Gävle. Lag 91-92 tog
sig till Energikampsfinalen i Stenungssund och presterade där fler poäng än vid kvalet. De fick
dessutom möjlighet att se EM- tävlingarna på Ullevi. Lina och Therence har under året gjort
väldigt bra ifrån sig tävlingsmässigt och alltid lämnat tävlingarna som medaljörer ofta i hård
konkurrans med friidrottare från hela Sverige och övriga Europa och visst har BFI tagit många
medaljer men vi får inte glömma bort att vi även skall ha roligt när vi tränar och att tävlar. Vår
verksamheten ska genomföras på ett sätt som kan stimulera alla så att vi även fortsättningsvis kan
ha kul tillsammans när vi träffas. Massor av personliga rekord är slagna, det kommer att belönas
på avslutningen, glöm därför inte bort att lämna in ert personliga rekordkort till er tränare.
Nu är det strax dags för ett nytt fantastiskt friidrottsår. Vi har massor att se fram emot, bl.a. Aspen
Athletic Games i Haparanda och Arcusspelen och Arcuskampen i Luleå och naturligtvis SMtävlingarna. När sommaren startar har vi vårt eget Bodens Sommarspel (juni). Världsungdomsspelen/Göteborg i (juni/juli), Valbogames/Gävle (juli). Om vårt lag med 92-93 kvalar in blir det
Energikampsfinal i Stenungssund med besök på Finnkampen på Ullevi. För att inte tala om att vi
skall försöka återuppta det läger som tyvärr inte gick att genomföra under 2006. Som final 2007
för Boden Friidrott skall vi arrangera Nordea Norrlandsmästerskapen för 13-14år i Boden och
Björknäsvallen 1-2 september. Vi beräknar att det kommer 250-350 ungdomar och ledare från
landets sju nordligaste friidrottsdistrikt för att kämpa om mästerskapspokalen och ha roligt.
För att vi skall ha möjlighet att erbjuda en roligt och bra verksamheten så att alla blir glada och att
vi även i fortsättningen kan hävda oss på arenorna behövs tränare, ledare, styrelse, engagerade
föräldrar i smått och stort. Tveka inte! Hjälp oss stödja era barn och ungdomar! Alla små strån
som dras in underlättar för dem som kämpar för att just ditt barn skall ha en meningsfull fritid.
Tack för det gångna året, nu tar vi nya tag inför ett fantastiskt 2007!
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