Månadsbrev Bohus IF oktober 2018

Bordtennis

Är du intresserad av pingis?

Kom och prova på!
Öppet hus, Lördagen 13 oktober kl 10-12
Plats: Bohusskolans gymnastiksal, ingång E (Skolvägen 12)

Vill du veta mer?
Kontakt: Johnny Sallander 0704-321856, Jonas Lundell 0706-257910

Bohus If Bordtennis, träningstider:
Tisdag 11-16 år kl 18.30-20.00
Torsdag 7-10 år kl 17.30-18.30
Torsdag 11-16 år kl 18.30-20.00
Plats: Bohusskolans gymnastiksal, ingång E (Skolvägen 12)

Friidrott
Föräldrainformation
De föräldrar som inte varit med på någon
föräldrainformation är välkomna måndagen
22 oktober kl 17.30 -18.30 till Bohushallens
café. Vi berättar då om hur föreningen
fungerar och informerar om tävlingar,
klubbkläder mm.

Fixardag på Jennylund
På lördag 6/10 kl 10 är det dags för höstens
fixardag på Jennylund. Denna gång är det
extra mycket som skall göras så vi hoppas att
så många som möjligt kommer och hjälper
till. Bland annat skall den stora träläktaren
som står på arenans bortre sida flyttas, de
svarta mattorna skall göras rena och flyttas
inomhus tillsammans med annan
höjdhoppsutrustning. Klubben bjuder alla
på korv&bröd samt fika. Ta gärna med
skruvdragare och spade.
Inomhussäsongens tävlingar
Arbetet med att ta fram inomhussäsongens
tävlingar är ännu inte klart, utan kommer att
presenteras på hemsidan när det är klart
samt i månadsbrevet för november. Den
första inomhustävlingen kommer att bli
Sävedalens inomhusspel som går 3-4
november. Ni anmäler er till tävlingen via
denna länk.
Ny 2012-grupp
Måndagen 8 oktober startar vi upp en ny
grupp för barn födda 2012. Tränare för
gruppen är Abid Suraiya, Martin Hogedal
och Charlotte Salmenius. Välkomna i
föreningen!

Ale inomhus
Snart är det dags att anmäla sig till Ale
inomhus, som går av stapeln lördagen 24
november. Liksom förra året anmäler man
även en funktionär i samband med anmälan
till tävlingen. Information om tävlingen,
tävlingsanmälan och funktionärsanmälan
kommer inom kort att läggas ut på
hemsidan. Sista anmälningsdag är lördagen
10 november.
Löptävlingar
Nu är Kvantumserien igång. Under sex
tisdagar kommer det att vara
terränglöpning i Dammekärr, Nödinge. Alla
som vill vara med och springa anmäler sig
via Alehofs hemsida. Bohus IF står för
anmälningsavgiften för alla aktiva som
anmäler sig i klubbens namn. Mer
information om tävlingen hittar ni här.

Götalandsmästerskapen
Helgen 15-16 september var Emma Krantz,
Engla Nilsson, Axel Eenfeldt och Ludvig
Holgerson i Eslöv och tävlade i
Götalandsmästerskapen. Alla fyra deltagare
placerade sig topp tre! Emma tog brons i
slägga, Engla knep ett brons i höjd och
Ludvig vann höjdhoppet före Axel, som
också tog en silvermedalj i tresteg. Ett stort
grattis till våra duktiga tjejer och killar!

