UNGDOMSEKOT

PROGRAM hösten 2007
Något du undrar över, ring oss ledare.
Dag
Okt
Sö 21
To 25

Start
kl

Aktivitet

13-15
18.00

Curling
Sundbybergs curlinghall
Ungdomsträning
Enskede skola
Löpträning,
gympa,
innebandy
?

Sö 28

Plats

Nr 5, årgång 34
Okt – dec 2007
Ledare:
Therese Martinsson
Martina Forsberg

773 11 17
437 513 26

Mona Forslund
712 24 15
Hemsida www.ifkenskede.se

____________________________________________________
Säsongen går mot sitt slut och det är dags att börja tänka på nästa
år, men än finns det några tävlingar kvar

Nov
To 1

Skollov

Sö 4
To 8

18.00

Lö 10
Sö 11

10.00
10.00

Höstlunken
Patrulltävling
Ev ungdomsnatt-KM
Löpträning, gympa
Tullinge tävling
Tullinge tävling

To 15
Sö 18

18.00
10.00

Löpträning, gympa
Träning + planering

To 22
Sö 25
To 29

18.00

Löpträning, gympa
?
Löpträning, gympa

18.00

Dec
Sö 2
To 6

18.00

Sö 9
To 13

10.00
18.00

Tjejsatsning
Löpträning, gympa,
innebandy
Skinkloppet med lucia
Lusseloppet

Jullov

Balingnässkolan,
Huddinge
Enskede skola
Nytorpsskolan, Rönninge
Nytorpsskolan, Rönninge
Enskede skola
Ravinenstugan,
Hellasgården
Enskede skola
Enskede skola

Troligen vattengympa
Enskede skola
Ravinenstugan
Enskede skola

Tävlingar
Missa inte årets sista tävlingar. Söndagen den 4 november Höstlunken – en
patrulltävling med lite längre banor vid Balingsnässkolan i Huddinge.
Helgen 10-11 november arrangerar Tullinge vid Nytorpsskolan i Rönninge.
Planeringsdag
Söndagen den 18 november träffas vi både ungdomar och intresserade föräldrar tillsammans med övriga i klubben för att göra upp planer för nästa år.
Ska vi åka på läger till Säffle eller något mer exotiskt? Vilka tävlingar ska vi
arrangera och vilka ska vi åka till? Träning kl 10.00 sedan blir det lunch
innan vi sätter oss och planerar.
O-ringen i Sälen 20-25 juli
Intresset för O-ringen i Sälen nästa sommar är stort, kanske för att man
slipper tälta. Alla erbjuds plats i stugor. Arrangörens målsättning är 18.000
deltagare. Blir du en av dem? Ju tidigare man anmäler sig ju billigare är det.
Första anmälningsstoppet är redan nu den 1 november, men du kan också
vänta till anmälningstopp nr 2 den 1 mars.
Tisdagar i Hökarängens skola
Förutom torsdagsträningen från Enskede skola, erbjuder vi de äldre
ungdomarna (14 år och uppåt) ett extra träningstillfälle på tisdagar vid
Hökarängens skola kl 18.00. Vi försöker att alltid ha en ledare på plats, men
det är inte helt säkert.

Hänt sen sist
Terräng-KM

Natti Natti

Höstsäsongen inleddes med klubbmästerskapet i terränglöpning torsdagen
den 23 augusti vid Kärrtorps IP. Ganska många ungdomar dök upp. De
äldsta Moa Kjellstrand, Zara Becker, Christian Forsberg och Anders Svärd
fick tävla i vuxenklasserna, men ingen fullföljde. Flickorna sprang ett varv
istället för två och pojkarna sprang två istället för tre.

Vi deltog med ett lag vid vår egen tävling vid Aspuddens skola. På sträcka 1
sprang Hanna Hamrell och Erica Sohlberg-Andersson och på sträcka 2 Niklas
Wickander och Josefin Glasell och på sista sträckan Frida Walan.. Axel
Simonsson sprang en direktbana och vann. Alla tyckte det var kul med
nattorientering. Ev blir det natt-KM i Svedmyraskolan.

Bland de yngre blev det tre klasser: pojkar, flickor och miniorer (men denna
klass räknas inte som KM eftersom endast Ludvig Sandahl och Jimmy
Wickander ställde upp och det krävs tre startande för KM). Bland killarna
vann Axel Simonsson före Niklas och Emil och bland flickorna vann Hanna
Hamrell med Erica på 2:a plats, tätt följd av Frida.

25manna
9 ungdomar i lagen. Alla skötte sig jättebra. De som sprang var Hanna Hamrell,
Moa Kjellstrand, Frida Walan ocb Anders Svärd i ettan och Niklas Wickander,
Erica Sohlberg-Andersson, Axel Simonsson, Anna Svärd och Christian Forsberg
i tvåan. Läs mer i stora EKOT.

Tävlingar i höst

ATT SE FRAM EMOT

Det började bra med Söders tävling på Gålö den 25 augusti då vi hade elva
ungdomar med som tävlade. Det var Emmy och Linus Albinsson, Johanna
och Josefin Glasell, Emma och Anna Arvidsson, Hanna Hamrell, Erica
Sohlberg-Andersson, Moa Kjellstrand, Niklas Wickander och Anders Svärd,
men sen blev det ingen riktig fart på tävlandet. Synd för det är på tävlingarna
som man får kvitto på att träning ger resulat.
Vi hade 2 lag till DM-stafetten, men sjukdom gjorde att vi bara hade fyra
löpare på tävlingsdagen, så Niklas blev ensam i sitt lag och kunde springa
utan press. Martina hade en tuff dag då hon fick vara skugga både åt Elna
Liss på str 1 och Johanna Glasell på str 2. Sista sträckan sprang Josefin
Glasell (utan skugga). Flickorna blev 5 av 17 lag. I H120 blev Patric, Pelle B
och Pälle H tvåa bara 10 sekunder från segern.
Ungdomsserien
Regiontävlingen 29 augusti vid Brotorp med Skarpnäck som arrangör. Svåra
banor så flera av våra ungdomar fick lov att ge upp. 11 ungdomar deltog.
Bäst var Algot Lindqvist som blev 3:a i U1 med 43 startande. Övriga resultat
kommer i stora EKOT.
Finalen arrangerades av Hammarby vid Oppsätra ängar i Tyresö lördagen den
22 september. Även denna gång deltog 11 ungdomar, som blev belönade med
ett pin och en trippel 21-lott. Bäst lyckades Josefin Glasell och Ludvig
Sandahl som både blev 15:e. Kul att så många föräldrar var med och hejade
samt spelade kubb. Vi blev 18:e klubb med 1200 poäng. Alla resultaten
kommer i stora EKOT.

• Skinkloppet och luciatåg
Boka redan nu in söndagen den 9 december. Det blir en riktig heldag. Vi
börjar med SKINKLOPPET.
Därefter blir det risgrynsgröt och sedan
luciatåg med kaffe, lussebullar och pepparkakor. Arrangör är förra årets
segrare Patrice de Bousard. Plats Ravinstugan vid Hellasgården kl 10.00.
Mer information kommer, men boka dagen redan nu!

Stöd vår ungdomsverksamhet och du har chansen att bli miljonär …
All vår verksamhet kostar pengar. Ett sätt att dra in pengar till klubben och hålla
våra avgifter till läger, resor och tävlingar nere, är att hjälpa till att sälja
BingoLotter, eller just nu även Julkalendrar. Kostar 50 kr och 25 kr går till
klubben. Vi vill inte tvinga ungdomarna att stå i centrum utan hoppas att ni
föräldrar kan ta med ett antal och sälja till grannar eller på jobbet. Fler än man
tror köper … prova får du se!
Bingolotto
Kostar 40 kr och klubben får ca 15 kr per lott. Man kan vinna utan att följa TVprogrammet.
Trippel 21
Ny skarplott som kostar 10 kr och ger klubben 4 kr. Fördel man ser direkt om
man vinner. Även med denna lott finns chansen att bli miljonär.

Ring Mona och beställ

