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Vi har i år deltaget i flere store stævner –
Åbningsstævnet i Tårnby og Copenhagen
Open i Hvidovre. Begge steder med mange
flotte resultater.

NYHEDSBREV
ATLETIKAFDELINGEN
juni 2017
TERMINSLISTE
Efter sommerferien, vil der være følgende
stævner i København, som vi deltager i
19-20 august Copenhagen games (- Leif)
26 – 27 august, DM Ungdom, Hvidovre
16 – 17 sept. Holdkamp, -11, -13 og – 15 år
30-1 okt. Greve afslutning
Derudover vil der være et par pointstævne,
hvoraf vi selv afholder et 11. september.
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Arrangementer
Vi arbejder på at lave en fredag – lørdag, hvor
vi mødes til træning og har hyggeligt samvær
med overnatning.
Der vil være træning om fredagen, indendørs
og lørdag formiddag med 3 forskellige
discipliner, hvor der vil være mulighed for at
gå i dybden med øvelserne.
Derudover vil der blive afholdt en dag el.
aften, hvor alle forældre / bedsteforældre,
bliver inviteret til en atletikdag eller – aften,
hvor vi gennemgår atletikkens øvelser.

DTU
For første gang i rigtigt mange år, har vi
deltaget i Danmarksturneringen for ungdom,
både med et pige og et drengehold. Hos
begge hold var der øvelser vi ikke kunne stille
op i, men de unge gik deres øvelser med stor
iver og glæde. Rigtig dejligt at se, at de 2 hold
var sammen afsted som ET hold og glædede
sig over hinandens resultater og at de hjalp
hinanden med øvelserne. Også en stor tak til
de forældre, som havde valgt at bruge en
søndag sammen med os.
MOTIONSARRANGEMENTER.
ALLE AKTIVE I ATLETIKAFDELINGEN,
Skal hjælpe til ved mindst 2 arrangement
pr. år..
Der er foreløbig 2 arrangementer, hvor der
ønskes vores deltagelse.
Oplysninger kan fås hos
Monica Mikkelsen,
monica.mikkelsen@hotmail.com
Leif Nielsen, 2980 6024, leni@oncable.dk
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Træning i sommerferien
I sommerferien, har vi træning for de, som
ønsker det. Det er på de normale
tidspunkter.

Bestyrelsen arbejder endvidere på et fælles
arrangement muligvis 22. oktober for alle 3
afdelinger.

Mandag: 17.30 – 19.00

Yderligere oplysninger følger om disse
arrangementer

I uge 28, er der ikke træning, da Leif er i
København.

Torsdag: 17.30 – 19.00
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TRÆNER SØGES.
Vi har siden august 2016 fået en meget stor
tilgang af børn og unge mennesker til
træningen.
Ved nogle af træningerne er vi tæt på 40
personeer.
Det er en stor udfordring at være ene træner
om dem, sammen med et par forældre til
assistance.
Vi søger derfor en eller flere personer, som
kunne tænke sig at træne gruppen – 9 år.,
hver mandag fra 17.30 – 18.30,
Har du interesse, kan du kontakte Lars, Jacob
eller Leif.
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Skole – OL
Igen i år har vi afholdt Skole – OL, denne
gang med ca. 800 elever. 4 og 5. klasserne
om torsdagen og 6 – 7. klasserne om
fredagen. Begge dage var med rigtig godt
vejr. Stor tak til alle, som var med til
afviklingen af stævnet.
Samtidig med at vi fik gjort reklame for vores
idræt over for 800 elever, deres lærere og
forældre, fik vi en stor indtægt – omk. 36.000
kr – for afviklingen af arrangementet.
De 4 vinderklasser fra vores lokale stævne
har efterfølgende været til det store
finalestævne i Århus og klaret sig rigtig godt!

HOLDKAMP.
D. 16 eller 17. september afvikles der
Østdanske mesterskaber for hold.
Det er for drenge, piger samt mixhold.
Aldersgrupperne er 10 – 11 år, 12 – 13 år og
14 – 15 år.
Vi håber at kunne stille hold i alle grupper.
Der vil komme information om stævnet, så
snart vi har modtaget dem.

KONTINGENT
Kontingent betaling foregår ikke længere ved
at vi modtager et girokort. Har du ikke betalt
kontingent, skal du gå ind på vores
hjemmeside og tilmelde dig. Det gør du ved at
gå ind under bjælken kontingent og vælge
atletik. Følg herefter anvisningerne.
Kontingentet er 750 kr. for et år.
Beløbet opkræves af 2 gange a 375 kr.
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KONTAKT
Jakob Vielsøe-Nielsen 4072 6785
jakob.vielsoe@gmail.com
Lars Auener, 4043 4624, l.auener@cph.dk
Leif Nielsen, 2980 6024, leni@oncable.dk
Ole Hyldig kasserer 3038 2173
hyldig@post9.tele.dk
KLUBTØJ.
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Ved alle stævner skal der bruges klubtøj.
Klubtøjet købes hos Leif Nielsen
2980 6024/ leni@oncable.dk
PRIS: Singlet - 220,00 kr. Tights - 240,00 kr.
Shorts 200,00 kr.
Efter et stort ønske for både aktive, forældre
og ledere arbejdes der derudover på at finde i
første omgang noget fælles overtrækstøj til
atletikafdelingen, så vi i endnu højere grad
fremstår som en atletikklub når vi bl.a er ude
til stævner. Mere nyt forventes her i løbet af
sommeren.

