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

Det nya Friidrottsåret fortsätter
De första månaderna på det nya året har nu genomförts. Vårens tunga träningsperiod pågår för
fullt för våra äldsta ungdomar som har siktet inställt att kämpa om placeringar i Sveriges mest
framträdande tävlingar. Övriga har det lite lättare med ett kortare uppehåll innan sommarträningen
startar. De som skall åka på klubbresan till Göteborg i sommar jobbar febrilt med att samla in
pengar för att göra resan så billig som möjligt. Nya försäljningar och bakdagar närmar sig. Än har
inte arbetet fullt ut gett det nödvändiga resultat som behövs. Hjälp till om ni kan, ni behövs!

Ungdoms DM i Haparanda 24-25 mars
Mästerskapen är genomförda och våra deltagare i tävlingarna gjorde mycket bra ifrån sig. Många
personliga rekord presterades under de två tävlingsdagarna i Aspenhallen i Haparanda. Vår
sammanlagda medaljskörd var inte fy skam den heller 16 Guldmedaljer, 4 Silvermedaljer samt 5
Bronsmedaljer. Bra jobbat till er alla som kämpade och Grattis till medaljer och personliga
rekord! Några av oss föräldrar hann även med att besöka IKEA mellan ungdomarnas insatser.

Bodens Sommarspel 10 juni
Bodens Sommarspel: Vår egen tävling som vi sedan massor med år arrangerar på Björknäsvallen.
Finns det någon i läsekretsen som kommer ihåg när den första tävlingen genomfördes, sänd in
svaret till bfinytt@hotmail.com senast 25 maj och en vinnare dras bland dem som sänt in rätt svar.

Vårens möjlighet fortsätter för blivande talare
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 möjlighet att leverera ett tal som inte glöms bort av dina nära och kära i första taget.

Medlemsavgifter m.m.
Det nya året har ju startat och med det skall medlemsavgiften betalas. Det är en hel del av er
tidigare medlemmar som glömt betala. Gör det omedelbart! Till alla er nya Boden Friidrottare,
välkommen till föreningen! Ni hittar det mesta informationen via www.bfi.nu men är det något ni
funderar över tveka inte, ta kontakt med någon tränare eller styrelsemedem. Vi jobbar alla ideellt
och gör så gott vi kan och hinner med. Vi vill ge alla barn, ungdomar och föräldrar en meningsfull
spännande, utmanande, utvecklande och rolig upplevelse inom friidrotten.
Till alla er övriga som läser detta och vill stödja Boden Friidrott i vår verksamhet, då kan ni bl.a.
bli stödmedlemmar (50kr). Ger du dessutom din e-postadress i inbetalningen får du BFI-NYTT.
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