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Habo Friidrott
Här kommer ett Julnummer med intressant information inför nästa
verksamhetsår och lite om det som varit…
Habo Friidrotts Nyhetsbrev

Speciellt Julnr - vintern 2016/17

Ordförande har ordet

nya medlemsavgifter
nästa år och styrelsens
Här kommer en specialverksamhetsplanering.
upplaga av föreningens
Nyhetsbrev.
Hannu Tuomainen
I detta nr så tar vi upp
en del spännande
planer, information och
förändringar inför
nästa år.
Vår arena kommer att
få ett ansiktslyft under
nästa år, klubbens
åtaganden som
funktionärer i vinter,

God Jul och Gott Nytt År
till er alla!

fyller 60 år i dag 21/11.
Stort grattis till dig
Hannu!
Habo Kommun utsåg
Lasse Ellgaard till årets
ungdomsledare.
Grattis Habo Friidrott
för vår fina verksamhet
och ledare!

God Jul och
Gott nytt År
tillönskas
alla medlemmar!
För de flesta innebär december bråda tider.
Mycket som ska hinnas med. Köpas in. Bakas.
Läggas in. Avsmakas. Parallellt med allt detta
pågår tävlings- och planeringsverksamheten för
fullt!

Michael Ostrelius,
ordförande

toppform. En glädjande nyhet är att vi även
kommer att få en vattengrav (vilket medför
att kulan flyttas till Boulebanan). Detta
betyder att vi kan arrangera lopp och
träning för hinderlopp. Vilket i sin tur för
med sig att vi kan arrangera lagtävlingar för
div 1 och 2 i Götalandsserien.
Tävlingar 2017
Inomhustävlingarna har redan rullat igång.
Flera av våra aktiva har gjort fina resultat.
Aktuella tävlingar där vi är med och
arrangerar på Kålgårdsarenan:
8/1 Veteran DM
17/1 Kretsmästerskap seniorer/13-17 år
26/2 Länsmästerskap 10-11 år
11/3 Kretsmästerskap 8,9 och 11 år
I Växjö hjälper vi till:
4-5/2 Inomhus DM

Träning

Tränings- och tävlingskläder

Just nu är det träningsuppehåll.
Inomhusträningen startar igen 15 januari.

På hemsidan www.habofriidrott.se under
menyn Föreningen/Tränings- och
tävlingskläder kan du logga in och beställa
på vår egen webbshop.

Upprustning av arenan 2017

Nya medlemsavgifter 2017
Vid årsmötet 2016 beslutades att vi
uppdaterar våra medlemsavgifter enligt
följande (förra årets avgift):
Medlemsavgift:
150 kr (100 kr)
Träningsavgift:
Upp till 9 år: 200 kr (150 kr)
10-13 år: 500 kr (400 kr)
Äldregruppen: 600 kr (400 kr)
Motionär: 250 kr (200 kr)
Familj: 650 kr (500 kr)
Supporter: 150 kr (100 kr) Betalar endast
medlemsavgift.
Exempel: 10-13 år: 150 kr medlemsavgift +
500 kr träningsavgift = 650 kr per år.
Årets ungdomsledare Lasse
Habo Kommun delar varje år ut ett
stipendium till ungdomsledare. Detta år
gick priset till Lasse Elfgaard. Föreningen
både gratulerar och riktar ett stort tack till
Lasse för det engagemang han lägger ner.

Habo Kommun kommer genom en
Styrelsens verksamhetsplanering 2017
entreprenör att lägga nytt underlag på
friidrottsbanorna under juli 2017. Allt enligt
Styrelsen träffas i Mullsjö i Björkhaga den 29
planen för att hålla friidrottsanläggningen i
januari för att planera 2017 års verksamhet.
www.habofriidrott.se

"1

