Månadsbrev Bohus IF juni 2018

Bordtennis

Bordtennisen har uppehåll. Igång i höst igen.

Friidrott
Jennylunds sommarspel
… är namnet på vår nya tävling. Tack alla ni
som skickade in namnförslag samt var med
och röstade fram ett vinnande förslag.
Vinnaren i namntävlingen är Mattias
Ekström som skrev följande förslag:
"Någonting med Jennylund. Inget annat…
Jag sommarjobbade hos pensionärer som inte kunde
ta hand om sina trädgårdar för över 30 år sedan. En
av dessa var en gammal kvinna, som jag då tror var
över 90 år och hon hette Jenny.
Det var hon som ägde all den mark där isbanan,
ridanläggning, fotbollsplaner och nu där
friidrottarenan ska ligga. När det inte kunde spelas
bandy på Surtesjön och man ville ha en fast
anläggning för alla ovanstående idrotter skänkte
Jenny all marken. Där av namnet Jennylund. Om
hon hette Lund i efternamn är jag osäker på eller om
det var för att hedra henne med att kalla det för
"Jennys Lund" Så glöm inte henne och fortsätt hedra
henne, för utan henne hade inget av detta funnits."

Grattis Mattias! Du kommer att få ditt pris
antingen på Edet-spelen eller på
Vänerspelen.

Funktionärsanmälan
Nu är arenan snart färdigbyggd och våra
arrangemang på den nya arenan närmar sig.
Lördagen 11 augusti är det dags för tredje
upplagan av terrängtävlingen Ale Trail
Race och dagen efter, söndagen 12 augusti
är det premiär för vår nya tävling
Jennylunds sommarspel.
Att ställa upp med/som funktionär en av
tävlingsdagarna, eller i förberedelsearbetet
är obligatoriskt för alla aktiva i föreningen.
För er som har mer än ett barn i föreningen,
har vi ett önskemål att ni ställer uppvid två
pass/med två funktionärer om möjligt, då
det är många funktioner som skall
bemannas dessa dagar. Vi kommer se till att
de som tar mer än ett pass har förtur på
något av uppdragen för iordningställande
innan och städning efter arrangemangen.
Vi arrangerar dessa tävlingar för att våra
barn och ungdomar skall få möjlighet att
tävla på hemmaplan, men också för att få in
pengar så vi kan bedriva en bra
träningsverksamhet för alla aktiva. Vi
hoppas att ni alla vill vara med och göra
dessa tävlingar till de bästa i regionen.
Funktionärsanmälan gör du via denna länk
och vi vill ha in din anmälan senast 17 juni.
Vid eventuella frågor hör av dig till
kansli@bohusif.se.
Aktuella tävlingar
16 juni Vänerspelen (Sista anmälan 5/6)
24 juni Trekungamötet (15/6)
29/6-1/7 Världsungdomsspelen (5/6)
7-8 juli Öresundsspelen (15/6)
8 juli Ölandsspelen (15/6)
28-29 juli Stjärnspelen (15/7)

Vänerspelen
Lördagen 16 juni fyller vi en buss med
drygt 60 aktiva, föräldrar och syskon och
åker till Vänerspelen i Lidköping. Kul att så
många följer med. Nu gäller det bara att
hålla tummarna för ett riktigt fint väder.
Avresetider för bussen skickas ut till er som
skall med några dagar innan tävlingen.
Pers-Jakten
Vi startar upp Pers-Jakten igen under
utomhussäsongen. Pers-Jakten är en tävling
där alla tävlar på lika villkor oavsett ålder
och tidigare personliga rekord. Här gäller
det att sätta så många personliga rekord
som möjligt. Flest ”pers” vinner. Det går bra
att ta med redan passerade tävlingar
(Stenungsundspelen, McDonaldspelen,
Trekungakastet och Pannkaksspelen) men
det är viktigt att första inmatningen är
”Anmälan till Pers-Jakten” med aktuella
”pers”. Mer information angående regler
och anmälan hittar ni via denna länk.

Certifierade
Vi kan stolt meddela att Bohus IF numera är
certifierade inom "Sexuella övergrepp mot
barn och unga inom idrotten". Ytterligare
ett steg för att göra vår verksamhet trygg för
alla våra medlemmar. Föreningen begär
även in utdrag från belastningsregistret från
alla tränare, ledare och styrelsemedlemmar.
Tack alla som deltog på utbildningen och
extra stort tack till Prové och Sportfront som
stod bakom utbildningen.

Friidrotten tar inte sommarlov!
Nu under sommaren är bästa tiden att träna
och tävla i friidrott. Därför kör vi på större delen
av sommarlovet. De flesta grupper brukar ha
ledigt vecka 28-31. Exakta tider för uppehåll får
ni från respektive tränare.

Kontrollera dina kontaktuppgifter
Ta gärna och kontrollera att dina
kontaktuppgifter vi har stämmer. Genom
att gå in på vår hemsida och klicka på den
lilla figuren uppe i höger hörn kommer du
till inloggningen.

