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Ordförande har ordet…
Hej,
Nytt år och nya utmaningar brukar det ju heta och det stämmer väl in för föreningen. Covid verkar inte vilja
släppa taget och som ni märkte fick vi stänga ner all inomhusträning under ett antal veckor. För friidrotten är alla
vanliga tävlingar närmsta tiden inställda. Är det inget bra då? Jodå, vi har dragit igång inomhusträningen igen så
våra aktiva, födda 2005 och senare, får den träning och aktivitet som de så väl behöver.
Inom någon vecka reses fyra belysningsmaster på Jennylund så vi kan bedriva viss teknikträning utomhus
kvällstid, samt att vi då kan förlänga utomhussäsongen. Vi ska även få upp ett staket som ramar in området runt
klubbstugan vilket förhoppningsvis minskar skadegörelse och åkande på mopeder och crossar.
Med en bredare vaccinering framåt våren, försommaren har vi förhoppningar om att mer tävlande kommer vara
möjligt samt att vi kan genomföra våra egna arrangemang. Gällande vårt engagemang i Göteborgsvarvet, vår
största inkomstkälla, följer vi med spänning utvecklingen och planerar för ett genomförande 11 september.
I mitten av mars är det dags för föreningens årsmöte och vi står inför faktum att två personer avgår från styrelsen.
Därför söker vi nya personer som kan vara med och bidra till att fortsätta utveckla vår förening. Om du är
intresserad, kontakta gärna valberedningen eller styrelsen om du vill veta lite mer om vad styrelseuppdraget
innebär.
Daniel Lindqvist
Ordförande
Bohus IF

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
Inget nytt denna gång

Friidrott
Inomhusträning
Som nog de allra flesta redan känner till så är
det från 25 januari fritt fram för träning
inomhus igen för aktiva födda 2005 och
senare. Naturligtvis följer vi våra tidigare
förhållningsregler vad gäller pandemin. Viktigt
är att stanna hemma vid minsta
förkylningssymptom.

Inställda mästerskap
Alla undomsmästerskap
(Götalandsmästerskapen, IUSM och IJSM) är
tyvärr även i vinter inställda. Vi håller istället
tummarna för att utomhusmästerskapen i
sommar kommer att kunna hållas som normalt.

Virtuella mångkamper
När hallarna nu öppnar upp igen för träning
inomhus i mindre grupper, så kan även
tävlandet så smått komma igång för aktiva
födda 2005 -2009. Under februari till april
planeras det inom Göteborgs friidrottsförbund
för att genomföra tre mångkamper. Det är
tänkt som både en individuell tävling och en
lagtävling. Varje förening tävlar på
hemmaplan, i sin hall och sedan kommer
resultaten att synkas med de andra deltagnade
föreningarna för att få fram ett resultat för
respektive mångkamp. Mer information om
denna tävling kommer ni få av tränarna för de
olika grengrupperna.

Funktionärsskap
Under mars-april kommer funktionärsanmälan
att skickas ut till alla familjer. Det kommer att bli
ungefär samma upplägg som förra året. Mer
om vårt funktionärsupplägg kan du läsa här.
Om våra arrangemang kan bli av vet vi ännu
inte, utan allt hänger på vad som händer med
pågående pandemi. Vi planerar dock för att
kunna genomföra arrangemangen, på ett eller
annat sätt. Planerade datum för arrangemang
och andra aktiviteter är
Fixardag vår söndag 18/4
Jennylunds sommarspel 14-15/8
Ale Trail Race 4/9
Göteborgsvarvet 11/9
Fixardag höst 26/9
Adventsspelen november

Arenagruppen
Deltar på våra arbetsdagar, samt gör insatser
över året när reparationer eller arbeten på och
runt Jennylundsområdet behövs. Har du
intresse, kunskaper eller kontakter inom mark,
bygg, el eller liknande blir du en värdefull
medlem i gruppen.
ATR-gruppen
Planerar, förbereder och ansvarar för
genomförande av Ale Trail Race, ett
motionslopp med tre olika distanser i markerna
öster om Jennylund. I dagsläget genomförs
ATR en gång per år, men kan komma att bli fler
om vi kan utveckla konceptet. Tycker du att
”events” är roligt, är bra på att organisera och
kanske även har ett tränings- och löpintresse
passar du här.
Evenemangsgruppen
Är med och planerar, förbereder och genomför
våra olika tävlingar. I dagsläget arrangerar
föreningen en inomhus- och en
utomhustävling. Trivs du med att kavla upp
ärmarna och fixa utan tidsramarna på ett event,
så passar den här gruppen dig bra.

Som du vet är vi en ideell förening, vilket
innebär att vi behöver göra en hel del på egen
hand. Därför letar vi alltid efter duktiga
personer som kan och vill vara med och bidra
för att våra barn och vår förening ska få en
ännu bättre träning och utveckling.
Föreningen har några arbetsgrupper för att få
verksamheten och våra arrangemang att flyta
på över året. Engagemang i någon av dessa
grupper ersätter övriga funktionärsuppdrag.

Utöver nämnda grupper behöver en förening
alltid hjälp från intresserade och duktiga
personer. Till exempel till styrelse, valberedning
eller andra funktioner. Kontakta oss gärna om
du vill vara med och hjälpa till.

