Höstbrev
Nu är den sköna sommaren sedan länge slut, men vi har ett fantastiskt
varmt väder trots att november är här och snön borde ligga på backen.
Friidrottssommaren för vår del har varit alldeles fantastisk! Det har
tränats, tävlats och arrangerats bra tävlingar och alla – ingen nämnd,
ingen glömd – är värda all respekt och ett stort tack för insatserna såväl
på som utanför tävlingsbanorna.
Tyvärr kunde jag inte närvara personligen på Veteran-SM men får hela
tiden höra från olika människor i olika sammanhang hur fantastiskt bra
tävlingarna var ordnade. Skellefteå AIK friidrott har ännu en gång satt sig
i respekt som en bra arrangör och min förhoppning och styrelsens
visionsarbete har tagit riktning mot att det kommer mera.....
Jag hoppas att du tar tillfället i akt och kommer till Kick-Off 19 november
där vi berättar mera om hur styrelsen arbetat vidare med de goda idéerna
som kom fram från den förra kickoffen och hur vi tänker oss det fortsatta
utvecklingsarbetet för att nå ” Ett hållbart, jämlikt och framgångsrikt
friidrottsliv” tillsammans som klubb.
Anmäl dig till kansliet senast 15 november.
Skellefteå AIK är numer en vaccinerad klubb mot dopning. För styrelsen
var detta ett viktigt steg och vi är stolta över detta. Det innebär att vi
under våren 2012 kommer att ha utbildningstillfällen för alla aktiva från
15 år och uppåt samt alla ledare, såväl grentränare som föräldratränare.
Glädjande var verkligen att ungdomsrådet representerades under denna
ansökan om ”vaccination mot dopning”. Ungdomsrådet gör ett jättefint
arbete och ska ha mycket kred för sitt engagemang och arbete med den
goda friidrottsstämning som råder. Tusen tack till er!
Tusen tack även till dig medlem, aktiv, tränare och anställd för det goda
arbetet som pågår och bidrar till en god stämning i Skellefteå AIK
friidrottanda!
Med önskan om en fortsatt fin höst och vi ses 19 november!?
Marjo

