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

Nordeakampen för Norr- och Västerbotten avgörs 17 maj på Björknäsvallen.
Nu är våren äntligen här och årets första tävlingsarrangemang i egen regi närmar sig. Till Boden
och Björknäsvallen kommer ungdomar födda 1993-94 (95) för att försöka kvalificera sig till
finalen i Växjö 30-31 augusti. Nordeakampen är en tävling för klubblag bestående av både pojkar
och flickor. Bästa klubblaget från tävlingen i Boden får åka till finalen. Det finns ytterligare en
möjlighet och det är att kvalificera sig bland de 14 bästa lagen i landet för pojk eller flicklag.

Prova dig fram till rätt storlek och beställ dina klubbkläder den 17 maj.
Nu när sommaren är på väg behöver många fixa till sina tränings och tävlingskläder. Du som inte
hunnit prova tidigare under våren kan komplettera den 17 maj. Kom till vår klubblokal vid
Björknäsvallen. Prata med någon ur sekretariatet/kiosken, de hjälper dig att prova och beställa rätt
storlek. Vem som helst får beställa, varför inte ge bort en t-skirt till en kompis.

Friidrottskola, 2st tre veckors perioder under sommaren!
Vecka 24-26 (11 dagar) med start 10 juni och avslutning 25 juni. Vecka 30-32 (13 dagar) med
start 22 juli med avslutning 7 augusti. Våra äldre ungdomar är tränare. Vi har 50 platser i varje
period. Först till kvarn gäller! Anmäl dig till bfinytt@hotmail.com Medlemmar har förtur fram
t.o.m 18 maj då inbjudan sänds till alla hushåll i Bodens kommun. Tid:12.30 – 15.30.
Medlemspris 300kr resp 400kr/period. Du får rolig träning, t-skirt, diplom, fika och en
vattenflaska. Har du frågor, ring till 070-370 34 44 eller skriv till bfinytt@hotmail.com

Kommande tävlingar 17 maj, 7-8 juni och 2-3 augusti.
17 maj arrangerar vi i Nordeakampen. 7-8 juni genomför vi vår traditionsenliga tävling, Bodens
Sommarspel. 2-3 augusti har vi uppdraget att genomföra distriksmästerskapen för ungdomar,
juniorer, seniorer och veteraner. Vid varje tävling behövs många funktionärer för att tävlingen
skall bli rättvis och uppskattad av alla deltagare och övriga besökare. Vi behöver er alla under
dessa dagar. Ta gärna med syskon, kompisar, mor och farföräldrar. Alla får en uppgift som passar
och ingen uppgift är svår att utföra. All hjälp behövs verkligen! Anmäl till er tränare i vilken del
av följande ni vill hjälpa till med. Det finns massor att välja mellan, bland annat finns målfoto,
sekretariat, starter, hopp, kast, löpning, kiosk, ordonannser och massor med annat att göra.
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