5 mars -2020

Nyhetsbrev nr 1
Vårsäsongen är här och tävlingarna har startat i södra Sverige.
Avsaknaden av snö här i Svealand gör att vi kanske kan få lite mer
löpträning i skog innan det drar igång på riktigt.

Årsmötet
Nya styrelsen:
Stefan Blomgren, ordförande
Karin Gustafsson, sekreterare
Yngve Wegelius, kassör
Love Sintring, junior-senior
Marit Äng, ungdom
Arne Nordström, bredd
Hans-Olof Carlsén, kommunikation
Ann-Charlotte Wallenhammar, suppleant
Lovisa Eklöf, suppleant

Medlemsavgiften 2020
Det är nu dags att betala 2020 års medlemsavgifter till Hagaby. Årsmötet
beslutade att behålla avgifterna från 2019. 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.

Ledare till Venaskogsäventyret
Vi söker ledare till årets Venaskogsäventyr. Du ska vara mellan 16 och 18
år. Kontakta Yngve Wegelius senast den 10/3 om du är intresserad.

Premiär i Skåne
Några Hagabyare har som vanligt
begått Sverigepremiär på OK Pan´s
tävligar i NÖ Skåne.

Vårens tävlingar
I år hoppas vi på många Hagabyare på
nationella tävlingar i närområdet. Lägg
in vårens datum i kalendern:
 Nyköping 27-28/3
 Måsenstafetten 29/3
 Kolmården 4-5/4
 Stigtomta 11/4
 Motala 11/4
 Ärla 14/4
 Boforsloppet (Villlingsberg) 18/4
 Letälvsträffen (Villlingsberg) 19/4(Klockhammar)
 OK Milans poängtävling, tisdagskvällar från 21/4
 OK Tisaren (Tripphultssjön) 25-26/4
 Tiomila (Livgardet, Kungsängen) 2-3/5
 KFUM Örebro (Klockhammar) 9-10/5
 Hagaby/Garphyttan (S Storstenshöjden) 16-17/5
Läs mer i Eventor

Hagabys vårtävling 16-17/5
Adam Karlsson är biträdande tävlingsledare till våra tävlingar i Maj. Han
skulle vilja ha någon som tar på sig uppgiften för att vara prisansvarig. Det
är alltså någon/några som vill leda arbetet med att få ihop priser till
tävlingarna. Om någon känner att det är något som lockar kan de höra av
sig till Adam. Ju tidigare desto bättre för då finns längre tid att hitta priser.
Hör av er antingen via mejl eller telefon. adam_karlsson91@hotmail.com,
070-5641930

Läs mer på Hagabys hemsida.

