UNGDOMSEKOT

Program 2013
Är du tveksam ring någon av oss ledare.
Dag
Jan
To 10
Sö 13
To 17
Lö 19
Sö 20
Sö 20
To 24
Sö 27
Febr
Sö 3
To 7
Lö 9
Sö 10
On 13
To 14
Sö 17
On 20
To 21
Sö 24
V9
Mars
Sö 3
To 7
Sö 10
To 14
Sö 17
To 21

Klockan Aktivitet

Plats/ansv klubb

17.30
10-12
17.30
11.00
11.00
10-12
17.30
10-12

Testbana/upptaktsinf
Vinterserien
Stjärn-OL/innebandy
Inomhus-OL
Inomhus-OL
Vinterserien
OL-bana
Vinterserien

Enskede skola för alla
Enskede IP
Enskede skola
GIH
Fredrika Bremer
Skarpnäck
OBS! Enskede IP
Älvsjö gamla IP

10-12
17.30
10.45
10-12

Vinterserien
OL-bana
Besök på miniWorld
Vinterserien
Mila Sthlm by Night
Linje-OL
Vinterserien
Årsmöte
Inomhus-OL/stjärn-OL
Vinterserien
Sportlov

Alby frilgård, Tyresö
Enskede skola
T-bana Hötorget
Gubbängens IP
Gubbängen
Enskede skola
Lida, Tullinge
Kunskapsskolan
Enskede skola
Järla

Vinterserien
Temposlingor
Vinterserien
OL-bana
Vinterserien
OL-bana

Södertörn
Enskede skola
Kärrbrinks IP
Enskede skola
Segeltorp
Enskede skola

17.30
10-12
18.30
17.30
10-12

10-12
17.30
10-12
17.30
10-12
17.30

PÅSKLOV

Nr 1, årgång 40
Jan-mars 2013

Ledare:
Therese Sjöberg
Nina de Boussard
Martina Sundberg
Mona Forslund
Hemsida

773 11 17
0730 35 31 59
648 48 10
073 728 03 03
437 513 26
070 670 37 50
712 24 15
073 653 01 27
www.ifkenskede.se

Välkommen att ringa eller sms:a om det är något ni funderar över eller
besök vår hemsida.
__________________________________________________________

GOTT NYTT ÅR !
Efter ett långt jullov ska det bli kul att komma igång igen med torsdagsträning i Enskede skola och för de lite äldre Vinterserien på söndagar.
Först ett stort TACK till alla som köpte eller sålde Bingolotter och
Julkalendrar. Vi lyckades sälja 80 Bingolotter till uppesittarkvällen mot 50
en normalvecka och 260 Julkalendrar, vilket ger nästan 8.000 kr till
klubbkassan. Bra gjort! Vill särskilt nämna Gustav och Filip Flodström
och Erica Sohlberg-Andersson och hennes lillasyster Ella, som sålde 16
kalendrar vardera.
Söndag 9 dec hade vi ett ovanligt fint luciatåg med inte mindre än sex
lucior + stjärngossar, tomtar och pepparkaksgubbar. Pelle på synt och Elis
på fiol ackompanjerade. Trots en del återbud blev vi 60 stycken, varav
hälften sprang Skinkloppet trots minus 16 grader och ½ meter snö. Nils
och Elis var bäst på att gissa sin tid och får äran att arrangera nästa gång.
Vi lottade även ut två biobiljetter bland de som sålt mer än 4 julkalendrar.
Lyckliga vinnare blev Gustav/Filip och Ludvig.
Nytt år – ny medlemsavgift
Medlemsavgiften är fortfarande låg - bara 150 kronor. Om hela familjen
vill vara med kostar det 350 kronor. Vårt plusgiro är 60 18 57-6.
Inbetalningskort bifogas.

Träning

Årsmöte onsdag 20 februari kl 18.30

Torsdagar 17.30 – 19.00 är vår huvudträningsdag i Enskede skola
fram till påsklovet. Tyvärr har vi fått kortare tid så vi träffas redan
kl 17.30 för att hinna vara inne sista halvtimmen. Vi delar upp oss
i olika grupper och springer först ute med karta. Inomhus blir det
olika program: teori, stafetter, gympa och innebandy. Vid riktigt
busväder är vi inne hela tiden.

Onsdagen den 20 februari har vi årsmöte i Kunskapsskolan vid
Sockenplan. Förutom att välja vilka som ska leda klubben och
bestämma hur vi ska använda våra pengar, blir det prisutdelning.
Förra årets klubbmästare Ludvig Sandahl, Nils Älvestam, Nils
Forsberg Rundström, Elis Forsberg Rundström och Gustav
Flodström har priser att hämta.

Söndagsträningen – Vinterserien. Start mellan kl 10 och 12.
Träningssamarbete mellan olika söderklubbar. Det är banor med
tidtagning och sportident. Kostnad 50 kr betalas av klubben.

Skattjakten – en introduktion till orientering

Första arrangemanget är det vi i IFK Enskede som ansvarar för. Då
är vi vid Enskede IP. Ofta har vi samling vid Sockenplan för
gemensam resa. Föräldrar är mycket välkomna att följa med. Det går
att promenera eller springa på elljusspåret utan karta. Men vi
instruerar gärna, man är aldrig för gammal att börja orientera …
Glöm inte ombyte - särskilt viktigt nu på vintern så att du kan byta
kläder och duscha efter träningen. Ta gärna även med fika. Finns
ibland att köpa.

Torsdagar under våren med början efter påsklovet inbjuder vi nya
ungdomar att lära grunderna i orientering. Tipsa vänner och
bekanta, klasskompisar med flera, lämplig ålder 7-9 år. Ev även en
vuxenkurs om några föräldrar är sugna. Kostnad 250 kr och då
ingår medlemsavgiften för 2013.

Sitt inte lottlös

Att se fram emot

Du har väl inte missat att vi säljer lotter? Detta
för att kunna ha så låg medlemsavgift som
möjligt och även göra läger och resor billiga.
Dessutom finns ju alltid chansen att vinna …

Stockholm Indoor Cup helgen 19-20 januari
Inomhusorientering på GIH och Fredrika Bremer-gymnasiet,
Haninge. Endast fyra olika klasser, vuxna och upp till 16 år, damer
och herrar.

Bingolotten kostar 50 kr och Sverigelotten som
är en skarplott kostar 25 kr.

MiniWorld lördag 9 februari
Ett modernt och levande leksaksmuseum med Playmobil, Star
Wars, Barbie, Smurfarna och mycket, mycket mer. Bland annat
”Läbbiga rummet” och tipsrunda. Passar alla åldrar. Vi träffas
utanför 10.45 och räknar med att vara där 2 timmar. Kostnad 20
resp 50 kr (kostar egentligen 55 resp 85 kr). Vi avslutar med fika ta med egen matsäck.

Prata med Mona om du vill hjälpa till …

