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Bohus IF styrelse och alla tränare önskar er alla en riktigt
GOD JUL
&
GOTT NYTT ÅR

Bordtennis
Inga nyheter denna gång

Friidrott
Pers-Jakten
Under hela utomhussäsongen har vår
interna tävling, Pers-Jakten pågått. Här
tävlar du bara mot dig själv och får en
poäng varje gång du sätter ett Pers. De
yngsta tävlar på lika villkor mot de äldre och
flest satta Pers när säsongen är över vinner.
I årets tävling deltog 15 barn och ungdomar
och kampen om förstaplatsen var mycket
hård, men till sist stod Zackarias Ljungberg
(09) som ensam segrare med 9 poäng. Tätt
bakom, på en delad andraplats och med 8,5
poäng kom Emma Norrman (05) som
segrade i Pers-Jakten 2016 och Olivia
Johansson (09) som vann tävlingen förra
året. Övriga deltagare var Isak Andersson,
Matilda Bergand, Elin Björn, Axel Eenfeldt,
Linnea Johansson, Hugo Jönsson, Natasha
Ljungberg, Felix Lundström, Rasmus
Mattsson, Elliott Montell, Jonathan Norrman
och Leo Söder.
Pokaler till de tre första och deltagarpriser till
alla deltagare kommer att delas ut under
något av de sista träningstillfällena innan jul.
Ett stort grattis till er alla för alla fina Pers ni
satt under säsongen.

Ale inomhus spel
Stort tack till alla föräldrar som ställde upp
och hjälpte till före, under och efter
tävlingen. Och tack alla som bakade goda
kakor som vi kunde sälja i caféet. Vi har fått
in en hel del kommeterer från er
funktionärer på vad vi kan förbättra till nästa
tävling, men tar gärna emot fler tankar.
Dessa kan skickas till kansli@bohusif.se.

Träningstider och juluppehåll
Tränarna för respektive träningsgrupp
meddelar när sista träning för året är och
när träningen sätter igång igen efter
ledigheten. Grupperna får mycket gärna
ordna med någon trevlig julavslutning med
lite julmust och annat gott. Så ni föräldrar,
hjälp gärna tränarna med att fixa till en rolig
avslutning för barnen (och kanske även för
er vuxna ).
Trimtexkläder
Ni som ännu inte hämtat era beställda
kläder kan hämta dem under träning i
Bohushallen. Be tränarna om hjälp att
plocka fram beställda kläder från förrådet i
löpargången.

Aktuella tävlingar
15/12 Julgröten (sista anmälan har varit)
5/12 Nyårshoppet (sista anmälan 20/12)
13/1 IUDM (30/12)
19-20/1 Quality hotel games (5/1)

Klubbväskor
Väskorna kommer att finnas för avhämtning
under kommande vecka i Bohushallen.
Information om när de finns att hämta
kommer skickas till er som beställt.

