Månadsbrev Bohus IF mars 2021

Årsmöte
Alla medlemmar hälsas välkomna till Bohus IFs digitala årsmöte onsdagen 17 mars kl 18.00.
Länk till TEAMS-mötet kommer att skickas ut via mail till alla medlemmar senast dagen innan mötet.
Verksamhetsberättelse och bokslut kan begäras via mail (kansli@bohusif.se) en vecka innan årsmötet.
Eventuella motioner från medlemmar skall vara styrelsen tillhanda senast två veckor innan årsmötet.

Bordtennis
Alla idrottshallar i kommunen håller stängt
minst fram till 14 mars på grund av
coronasmitta. Efter det hoppas vi på att kunna
starta upp träningen igen.
Sedan november 2020 har vi två barngrupper.
Barn 8 till 12 år tränar torsdagar18:00-19:00,
yngre barn tränar på tisdagar18:30-19:30. Vi är
mycket glada att vi har fått en ny tränare,
Ahmed Alsalih, till den yngre barngruppen.
Vi har som målsättning att kunna ställa upp
med några lag till seriespelet hösten 2021.

Friidrott
Webshop
Vårens webshop hos Trimtex hittar ni här.
Webshopen är öppen till och med 20 mars.
Förväntad leverans är vecka 18 (maj). Ni
använder teamkoden bohusif21. För er som vill
ha kläder direkt finns möjlighet att beställa av
de kläder vi har på lager. Dessa betalas med
Swish vid beställning och leverans enligt
överenskommelse sker vanligtvis inom någon
vecka. Eventuella tränarbeställningar görs via
länk i tränarportalen.

Träning fram till 14 mars
Alla idrottshallar i kommunen håller stängt
minst fram till 14 mars på grund av
coronasmitta. Trots detta håller de flesta
grupperna igång utomhus. Se de mailutskick
och messenger-/facebookuppdateringar som
görs, eller kontakta respektive tränare för att få
reda på vad som gäller den aktuella gruppen.

Funktionärsskap
Då det fortfarande, på grund av corona, är
osäkert i vilken omfattning våra egna
arrangemang och även Göteborgsvarvet och
Göteborgs maraton kan genomföras, kommer
vi vänta med att ta emot
funktionärsanmälningar till dessa
arrangemang. Vi räknar dock med att de
kommer att genomföras på ett eller annat sätt.
Vi planerar för ungefär samma
funktionärsåtaganden i år, som förra året; tre
uppdrag för familjer med en aktiv och
ytterligare ett till två uppdrag för dem med fler
aktiva.
Ni som är intresserade av funktionärsuppdrag
”Städning klubbstuga” och ”Fixardagar” har
möjlighet att anmäla er redan nu, på hemsidan.
Till städning av klubbstugan behöver vi två
funktionärer som mellan sig delar på
uppdraget, att under hela utomhussäsongen ta
hand om städningen. Till fixardagarna behöver
vi ett 20-tal funktionärer som deltar vid både
vårens och höstens fixardagar. Antal platser är
begränsat och ”först till kvarn” gäller.
Planerade funktionärsuppdrag
Fixardag vår söndag 18/4
Jennylunds sommarspel 14-15/8
Ale Trail Race 4/9
Göteborgsvarvet 11/9
Fixardag höst 26/9
Adventsspelen november

