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Sommarlov men glöm inte att löpträna någon
gång då och då …

Höstsäsongen startar i mitten av augusti.
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Vårsäsongen går mot sitt slut
Torsdag 16 maj var det final i skattjakten. I år bestod skatten av guldpengar
av choklad och varsin mugg. Bra att ha när man är på utflykt. Det var sista
träningen från Kärrtorps IP. Torsdag 23 maj är vi i Ågesta, samling vid
Sockenplan kl 17.30. En träningstävling i ungdomsserien som IFK Enskede
arrangerar. Veckan därpå byter vi dag och ses onsdag kväll 29 maj och
prövar på parkorientering i Bleckhornsparken. Det är sista gemensamma
aktiviteten innan sommaren. Ta gärna med fika. Kanske blir det även tid för
kubb eller liknande. Väldigt ont om parkering så vi åker T-bana från
Sockenplan kl 18.00, samling 17.50. Bra om vi får veta i förväg hur många
som vill åka med.
Ungdomsserien
Vårens viktigaste tävlingar för alla ungdomar är kretstävlingarna i Ungdomsserien. Tisdagen den 14 maj arrangerade Snättringe i Gömmarterrägen vid
Kungens kurva. Vi hade 19 anmälda och alla utom en kom till start. Bäst gick
det för Elis som vann U2. Vi fick också 3 st tredjeplaceringar genom Ludvig
Sandahl i H16, Hannes Lindqvist i U1 och Teodore Hedman-Pettersson i U2.
Grattis och grattis alla andra som tog sig runt och samlade värdefulla poäng
till klubben. Kul att så många medlemmar ställde upp som skuggor. Vi
samlade 361 poäng och ligger på 18 plats av 24 klubbar. Skogsluffarna ligger
närmast före oss med 380 poäng. Leder gör Tullinge.
I kväll blir vi 30 st, nytt rekord!

* Stockholm City Cup
Två tillfällen att pröva på sprintorientering i parkterräng. Vi räknar med att
åka till Bleckhornsparken onsdag 29 maj men tycker ni att det var kul finns
ytterligare ett tillfälle onsdag 12 juni. Men eftersom många slutar skolan just
denna dag har vi bestämt att avsluta vårsäsongen 29 maj.
* Stockholm Marathon
Vi vädjar till alla föräldrar att ställa upp som funktionärer vid Stockholm
Marathon lördag 1 juni. Vi ska vara 20 st banfunktionärer. Vi ska bevaka att
folk och bilar inte korsar Valhallavägen. Ersättning till klubben med 200 kr
och själv får du T-tröja och matsäckspaket. Lätt och roligt jobb några timmar
på lördagseftermiddagen. Samling 10.45 vid Karlaplans T-banestation.
Anmäl till Roland tel 070-581 53 60 snarast. Åldersgräns 18 år eftersom vi
rör oss i trafiken.

* Träningstillfällen under sommaren
Om du känner att du inte vill vila hela sommaren finns den så kallade
sommarserien på tisdagar. Man kan komma och starta mellan kl 16 och 19.
Vi kan inte lova skugga men hjälper gärna till innan start.
28 maj Flaten, 4 juni Järlagården, 11 juni Sätrastrandsbadet och 25 juni vid
Ågesta som IFK Enskede arrangerar.
OK Ravinen har sin 3-kvällarstävling måndag 1 juli – onsdag 3 juli. Där kan
man delta en eller flera dagar.
Är du nyfiken och vill veta mer hör av dig till oss ungdomsledare.
.

* Sverigelotten
Försäljning av Sverigelotten har gått trögt, endast Louise och Sofie Lindell
har sålt 10 lotter, så vi förlänger säljperioden och lottar ut de 5 presentkorten
på Intersport vid vår tävling lördag 31 augusti. Det gäller bara att sälja 10
lotter under sommaren.
* Priser sökes
I augusti arrangerar IFK Enskede en tävling. I de yngsta klasserna:
inskolning, U1 och U2 ska alla deltagare få pris.
Har du själv ett företag, eller har din granne eller släkting ett där man har
någon form av presentartikel som vi kan få??? T ex nyckelring, penna,
vattenflaska eller dylikt.
Övriga ungdomsklasser ska också ha priser men då måste det vara lite bättre
grejer. Har du något onödigt som står hemma och bara tar plats, passa på att
ge bort dessa saker till oss så kommer de till nytta. Själv har jag ett antal
väskor som jag fått från bokklubbar. Du kanske också har sådana saker. Allt
är av intresse däremot får det ju inte vara begagnade saker.
Hör av dig till Mona tel 712 24 15 eller 073-653 01 27 alt
mona.b.forslund@gmail.com

Orientering – en skärmfull idrott

Bingolotter och Sverigelotter
Du har väl inte missat att IFK Enskede säljer lotter för att finansiera
verksamheten?
Bingolotten har uppehåll under sommaren men Sverigelotten – en skarplott
som bara kostar 25 kronor kan säljas hela sommaren. Missa inte chansen att
vinna presentkort på Intersport.
Kontakta Mona 712 24 15 om du vill hjälpa till att sälja.

