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Medlemstidning

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

Bodens Sommarspel
Ett stort tack till alla aktiva, ledare, funktionärer och åskådare för att ni gjorde Bodens
Sommarspel till en trevlig och spännande dag i Boden. Nästa år kommer vi att satsa på att göra en
än bättre tävling, kanske blir det en tvådagars. Beslut kommer senare under hösten.

Världsungdomsspelen i Göteborg
Världsungdomsspelen i Göteborg är Sveriges största internationella friidrottstävling. Vid
anmälningstidens utgång detta år var det fler än 7000 grenstarter. Det är riktigt roligt att vara med
och tävla på Ullevi och ha kul på Liseberg inte bara för ungdomarna, det är minst lika kul för oss
ledare och föräldrar att se hur roligt och spännande det kan vara att göra en gemensam klubbresa.
Nu är det bara att börja fundera vart nästa års resa skall ordnas. Det finns några som viskar om
Stockholm (DN-Youth) och andra som vill behålla Göteborg (Världsungdomsspelen). Vi får se
vart det bär av, beslut om detta kommer troligtvis sent under hösten dock senast före jul.

Kraftmätningen i Göteborg!
Boden Friidrotts flickorna födda 1992-93 har kvalat in till finalen i Göteborg där de även får se
vårat landslag tävla i Finnkampen på Ullevi. I laget får även en som är född 1994 delta om det
inte blir fullt lag (8 deltagare). Lycka till och satsa på fler personliga rekord! Prata med er tränare.

Nordea Regionsmästerskap i Norrland för ungdomar födda 1993-94
Boden Friidrotts stora uppgift arrangörsmässigt står framför dörren. En kommitté har jobbat med
att förbereda tävlingen där vi förväntar oss närmare 200 deltagare med ledare. Nu gäller det för er
föräldrar och aktiva som inte skall tävla att hjälpa till med att fixa så att det blir en rättvis, rolig
och spännande upplevelse för alla våra gäster som kommer till Boden. Vi behöver funktionärer
och hjälpredor av alla de slag. Tävlingen genomförs på Björknäsvallen 1-2 september. Anmäl dig
på träningen eller ring din ledare att ni vill hjälpa till. Du får en uppgift som passar dig. Detta
gäller er alla, även er föräldrar. Ta med dig en kompis som hjälper till. BFI ordnar inte bara
tävlingen utan även logi, mat och en hemlig aktivitet på lördagkvällen för deltagarna.

Vad är Nordea Regionsmästerskap i Norrland för en slags tävling?
Tävlingen är en lagtävling mellan de sju nordligaste friidrottsdistrikten i Norrland, (Gästrikland,
Jämtland/Härjedalen, Ångermanland, Medelpad, Hälsingland, Västerbotten och Norrbotten).
Lagen har fyra olika klasser F13/F14år samt P13/P14år. I varje gren får de tio främsta poäng.
Laget som får flest poäng vinner tävlingen. Mer information om tävlingen hittar du på
www.bfi.nu . Om du har rätt ålder, anmäl till din tränare att du vill vara med så fixar han det!
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