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Verksamhetsberättelse 2018
Årsmötet är avklarat. Vill du läsa verksamhetsberättelsen för 2018, loggar
du in på hemsidan med ditt användarnamn och lösenord. Välj sedan
Föreningen och Årsmöte.

Nybörjarkurs för vuxna, kickoff 4
april
Du är aldrig för gammal för att börja orientera!
Upptäck ett nytt sätt att uppleva skogen, i ditt
eget tempo, på din egen nivå. Denna kväll går vi
igenom teorin: kartan och kompassen, hur man
tränar och tävlar.
Detta blir en kickoff för Hagaby GoIFs fortsatta
nybörjarträning för vuxna (som sker framför allt tisdagar och torsdagar
beroende på distriktets öppna träningar). Du som orienterat tidigare, men
som vill repetera är självklart också välkommen! Ingen kostnad för denna
kväll, blir du medlem i Hagaby GoIFs är medlemsavgiften 500:-/år. Anmäl
dig till karin.fagerlind@gmail.com så jag vet hur många som kommer
:)Välkommen!.

Viktor byter klubb
Viktor Larsson har valt att inför kommande säsongen byta
klubb och representera Ärla IF i Eskilstuna, samma stad
som han bott i de senaste 3,5 åren. Så här skriver Viktor
själv.

Medlemsavgiften för 2019
Det är nu dags att betala 2019 års medlemsavgifter till Hagaby. Vi vill
gärna att du betalar in avgiften så fort som möjligt dock senast 31 mars till
Plusgirokonto 11 51 63 - 8. Mer info på hemsidan.

Avgiften för årsfesten
Du som var med på vår årsfest, glöm inte att betala in 100 kr/p till vårt
PG.

Löpex vinterserie
Löpex vinterserie fortsätter under mars. Anmälan sker via Eventor. Bocka för
närtävlingar under arrangemangstyp.

Ungdomarna har startat säsongen
Ungdomarna har haft upptaktsmöte i förra veckan. Micke, Johan och Örjan
är ledare och träningen sker på torsdagar kl 18. Nybörjarkurs startar 4/4.

Närkekvartetten 11-12/5
Hagaby tillsammans med Garphyttan arrangerar Närkekvartetten dag 1
och 2 den 11-12 maj. Boka in datumen redan nu, vi behöver funktionärer.
Lars-Ove Nyquist och Torun Pahlm är tävlingsledare för respektive Hagaby
och Garphyttan. Arena är Ånnaboda. Läs mer här.

Tävlingar under våren
Längtar du efter att springa första vårtävlingarna i närområdet? Här
kommer ett par tips:
Torfejden eller Kolmården 6-7/4
Boforsloppet, Letälvsträffen 22-22/4
Distriktets veteranorientering startar 21/3
OK Milans poängtävling, tisdagar startar 16/4
Anmälan i Eventor.

Styrelsen 2019
Stefan Blomgren, ordförande
Karin Gustafsson, sekreterare
Yngve Wegelius, kassör
Ann-Charlotte Wallenhammar, junior-senior
Marit Äng, ungdom
Arne Nordström, bredd
Hans-Olof Carlsén, kommunikation-marknad
Lovisa Falk, suppleant
Nya styrelsen önskar er alla en bra inledning på vårsäsongen!

Läs mer på Hagaby GoIF:s hemsida.

Dagen för årsfesten samlades Hagabyarna vid
Gårdsjön för korvgrillning.

