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Nyhetsbrev nr 6, 2018
SM-tävlingarna
SM-tävlingarna blev en succé för
Hagaby. På långdistansen blev
Filip 4:a, Martin 5:a, Viktor 11:a
och Love 29:a vilket gjorde oss till
det bästa bland landets herrlag.
Medeldistans och stafett avgjordes
strax utanför småländska Hok.
Martin stod för den främsta
placeringen på medel-distansen
med 8:e plats och i stafetten lyckades Viktor, Martin och Filip knipa
4:e platsen i H21.
Läs mer på hemsidan.

Framgångar på DM
Olle Olofsson höll i ett lyckat
DM medel och lång tillsammans
med funktionärer från Hagaby.
Många Hagabyare visade
framfötterna under tävlingarna.
Filip vann både medel och
långdistans. Herr- och
damlagen tog dessutom sedan
förstaplatserna i stafetten.
Grattis till bra insatser!

Kommande tävlingar
Hösten har gjort sitt intåg och här kan du se några av de sista
tävlingarna bl.a. i närområdet.
 25-manna + korten 6-7/10
 Älgfritt 14/10
 Arosträffen 27/10
 Smålandskavlen 28/10
 SM Ultralång + publiktävling 4/11

25-manna
Vi kommer att ha två lag på årets 25-mannastafett som går nu på
lördag på södra Järvafältet i flack terräng. Lycka till alla som deltar!
Läs mer om andra tävlingar och resultat i Eventor.

Restaurangchansen
Vi ska sälja Restaurangchansen även i år. Det är häften/koder för
260 kr st. och vår förtjänst är1 30 kr. Nytt för i år är att det även
ingår kuponger med nöjen. Gör beställning på klubbstugan eller
direkt till Eva Blomgren via mail evablomgren@icloud.com/SMS/tel
07065438810
Vill ni sälja på er arbetsplats är det hög tid att lägga en lista där.
Material finns utskrivet på klubbstugan eller att hämta på
www.restaurangchansen.se. Lycka till!

Klubbdag lördag 10/11
Boka in årets klubbdag i kalendern redan nu. Vi firar bl.a.
klubbstugan 50 år.

Vintermarknad 25/11
Datum för årets vintermarknad är nu klart. Börja redan nu fundera
över vad du kan bidra med.

10-årsföreningen
har höstfest lördagen den 27 oktober i klubbstugan.

Läs mer på Hagaby GoIF:s hemsida.

Styrelsen önskar alla Hagabyare en bra
avslutning på hösten!

