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Nyhetsbrev nr 7, 2016
Orienteringssäsongen är nu avslutad men fortsätter ändå med många
lokala aktiviteter. Vi ser också fram emot ett spännande 2017.
Martin utsedd till ”Årets komet”
Läs mer om orienteringsgalan.
Info om SM 2017
Torsdagen 17 november kl 19.30 har vi information på
klubbstugan om nästa års SM-tävlingar, Ultralång och
Stafetten som Hagaby arrangerar, samt Närkedubbeln
som vi kör parallellt med Ultralången. Kom till
klubbstugan, träna en sväng, fika och träffa
tävlingsledarna som berättar hur långt man har kommit
i förberedelserna.
Boka in Hagabydagen den 3 december
Nu kan du anmäla dig till Hagabydagen, lördag den 3/12. Vi kör vi blöta
språnget, alternativt tipspromenad, äter lunch och sedan diskuterar vi
viktiga strategiska frågor för klubben. På kvällen blir det knytkalas i
klubbstugan. Läs mer om programmet på hemsidan.
Anmälan gör du här.
Anmälan till blöta språnget gör du i Eventor. Kom ihåg att inkludera
klubbtävling under arrangemangstyp för att hitta tävlingen.
Om du inte fixar anmälan på ovanstående sätt kan du anmäla dig till
Kajsa Axin, 0739938729.
HLR-kurs med hjärtstartare
Kursen har nu kommit igång med första tillfället.
Johanna Jonte från Röda korset utbildar med stort
engagemang. Rekommenderas till alla.
Välj någon av 15/11 eller 22/11 där det fortfarande
finns platser kvar. Anmälan till Hasse Carlsén,
hans.olof.carlsen@gmail.com. Ange ett 1:a och
2:handsalternativ.

Vintermarknaden 20/11
Boka datumet nu. Har du prylar att skänka kan de lämnas i klubbstugan
någon dag innan. Du kan också bidra med hantverk eller brödbak.
Vinterserien
Löpex vinterserie drar igång den 27/11 då Hagaby arrangerar första
deltävling. Anmälan sker via Eventor. Bocka för närtävlingar under
arrangemangstyp.

Skinkloppet 15/12
Vi saknar just nu arrangör till skinkloppet den torsdag den 15/12. Hör av
dig till Roger Engman om du är intresserad.
Klubbkvällarna
Du missar väl inte våra klubbkvällar på torsdagar kl 18. Alla nya och
gamla medlemmar är välkomna att träna och fika tillsammans.
Valberedningen vill veta...
2017 närmar sig med stormsteg! Ett nytt föreningsår ligger framför oss
och det innebär även årsmöte och val till olika funktioner. Om du är
intresserad av att ta någon roll i föreningen eller vill kliva av något
uppdrag du redan har - kontakta Valberedningen. Gruppen består av Eva
Oskarsson, Kerstin Larsson, Anton Blomgren och Love Sintring.
Hör gärna av dig före 30 november!

Läs mer på Hagaby GoIF:s hemsida.

