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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. Våra äldsta ungdomar har deltagit i
svenska mästerskapen. Flera andra tävlingar med deltagare ur BFI där våra duktiga aktiva har
presterat fina resulat. Årsmötet är genomfört samt ett extra årsmöte för att klargöra köpet av vårt
nya kansli. Styrelsens medlemmar hittar ni som vanligt på hemsidan. Kvar av inomhussäsongen
är nu vårens friidrottshöjdpunkt, IUDM/JDM i Haparanda där vi ser fram emot ett så stort
deltagande som möljligt. Passa på att genomföra en fin avslutning på årets tävlingarna inomhus.

Tävlingar/Svenska Mästerskap
Mästerskapen är genomförda och våra deltagare i tävlingarna var: IUSM i Mångkamp Bollnäs
10-11/2 Lina Alainentalo F15 femkamp, silver Bra jobbat! IJSM Nyköping 18-19/2 Anna-Karin
Barchéus F19, 60m häck (6). Oskar Wirén Tjärner P17, stav (8). IUSM Malmö 10-11/3 Josefin
Loggert F16, 60m (35) och 60m häck (15), Carl Hultin P16, höjd (8), Gustav Innala P16, 60m
(30), Lina Alainentalo F15, 200m (8), höjd (8) och slutligen ytterligare en fin silvermedalj. Lina
kämpade runt på 1000m med lätt stukad fot och slutligen fick ge sig i kampen om guldet. Grattis!

Vinterligan
Sista deltävlingen av vinterligan är genomförd och vi väntar med spänning på resultatet.

Arcuskampen
Arcuskampen är ju vår egen tävling som vi sedan flera år arrangerar tillsammans med Luleå
Friidrottförening. Vi lyckades aldrig få plats i Arcushallen på grund av att där genomfördes annan
verksamhet, men vi får ta nya tag och jobba för en ny tävling nästa år.

Samarbetspartners/Sponsorer
Vi har glädjen att meddela att BEAB stödjer Boden Friidrott under 2007 och förhoppningsvis
många år framöver. Glöm inte bort att använda www.sponsorhuset.se för att underlätta era egna
köp och förbättra Boden Friidrotts gemensamma ekonomi. Titta gärna in under övriga loggor på
startsidan vad som erbjuds av våra sponsorer, vissa saker är gratis.

Vårens möjlighet
Nu närmar sig många traditionstyngda helger med önskemål om allvarliga eller roliga tal. Dop,
bröllop, konfirmationer och skolavslutningar och massor av andra festliga tillfällen för tal. Du har
möjlighet att via vår hemsida www.bfi.nu och loggan för talskrivarna hitta ett tal som passar både
dig och det tillfälle där du skall leverera talet. Titta in på alla exempel på tal, det finns massor! Du
har möjligeht att leverera ett tal som inte glöms bort av dina nära och kära i första taget.
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