UNGDOMSEKOT

PROGRAM september-oktober 2008
Är du tveksam ring någon av oss ledare.
Dag
Sept
To 18
Lö 20
Sö 21
To 25
Lö 27

Lö 4
Sö 5
Ti 7
To 9

Lö 11
Sö 12
Ti 14
To 16
Lö 18
Sö 19
Ti 21
To 23
Lö 25
Sö 26
Må 27

16 sept
16 sept

Therese Martinsson
Martina Forsberg
Mona Forslund
Klubbens hemsida

Klockan Tävling/träning

Plats

18.00
19.30
11.00
10.00
18.00
19.30

Stjärn-OL Svedmyra
Innebandy
Skarpnäcks tävling
Skarpnäcks tävling
OL-träning/gympa/lekar
Innebandy

Enskede skola
Enskede skola
Tungelsta
Tungelsta
Enskede skola
Enskede skola

11.00

Ungdomsserien final
Alla anmäles

Sockenplan 9.00
Järvafältet

Publik SM-stafett

Södertälje

NU

OL-träning/gympa/lekar
Innebandy
Österåkerskavlen
Turebergs tävling
Träning för HD14OL-träning/gympa/lekar
Innebandy

Enskede skola
Enskede skola

Nu har halva höstsäsongen och DM-tävlingarna avgjorts men några tävlingar
återstår bland annat finalen i ungdomsserien lördagen den 27 september. Då
räknar vi med att alla vill vara med och samla poäng till klubben. Även våra två
nya killar Erik Westergren och Daniel Svensson, som vi hälsar välkomna i
gänget.
Just nu ligger vi bland de allra sista men det ska vi väl ändra på?

25manna
Kortdistans
Träning för HD14OL-träning/gympa/lekar
Daladubbeln
Daladubbeln
Träning för HD14OL-träning/gympa/lekar

Rösjön
Rösjön
Hökarängen
Enskede skola

Sö 28
Okt
To 2

Anm

Nr 5, årgång 35
September-oktober 2008

18.00
19.30
10.00
10.00
18.00
18.00
19.30

18.00
18.00

18.00

10-15

Globen höstlovsskoj
Höstlov egen träning

Hökarängen
Enskede skola
Enskede skola

Hökarängen
Enskede skola

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

Ring gärna om det är något ni funderar över
_________________________________________________________
ÄR SÄSONGEN IGÅNG!

Torsdagsträningen flyttar till Enskede skola
Torsdagen den 18 september är det premiär för träningen från Enskede skola.
Samling 18.00 och ombytt för utomhusträning. De första gångerna i skogen
senare i höst mest gatuorientering. Sedan avslutar vi inomhus med gympa,
innebandy eller annat bollspel. När det blir ruggigt ute har vi teori inomhus för
de yngsta.
Vi behöver funktionärer
Onsdagen den 1 oktober arrangerar vi Natti Natti en nattbudkavle i
Hemskogen med tävlingscentrum vid Enskedefältets skola. Vi deltar med ett
eller två ungdomslag. Vi behöver många funktionärer som kontrollvakter
eftersom banorna delvis går inne i samhället. Vi har även tacksamt emot bröd
för försäljning. Mjuka kakor brukar vara populära.

Hänt sen sist
Klubbmästerskap i terränglöpning 21 augusti
Vi startade hösten med KM i terränglöpning vid Kärrtorps IP. Väldigt många
ungdomar trotsade ösregnet och ställde upp. Tyvärr hade vi missat att boka
omklädningsrum så alla var helt genomblöta redan före start. Vi korade 3
mästare: Erica Sohlberg-Andersson, Axel Simonsson och Ludvig Sandahl.
Grattis!
TV-inspelning måndag 25 augusti
Ett gäng ungdomar Christian Forsberg, Axel Simonsson, Niklas och Jimmy
Wickander, Erica Sohlberg-Andersson och Hanna Hamrell plus Mona har varit
publik vid ett nytt underhållningsprogram på TV6 ”Hål i Väggen”. Det är
kändisar iklädda silverkläder som ramlar i vatten. Det kommer att sändas på
söndagskvällar kl 20.00. Vi var med på två inspelningar. Premiärprogrammet
sändes den 14 sept. Då var vi inte med.
Ungdomsserien
Onsdagen den 27 augusti arrangerade vi regiontävlingen för alla söderklubbar
vid Ågestagården. Vi fick 450 anmälda och många kom direkt från skola/jobb så
vårt lager av smörgåsar och fikabröd tog snabbt slut. Tyvärr var många av våra
ungdomar sjuka så endast 9 stycken kom till start. De som deltog var: Axel,
Niklas, Ludvig, Algot, Frida, Erica, Elna, Josefin och Johanna. De samlade
gemensamt ihop 188 poäng.
Tävlingsdeltagande
Tyvärr har våra ungdomar inte kommit igång med tävlandet. Men några har i
alla fall varit med. Vid Bromma-Vällingbys tävling 23 aug deltog Moa
Kjellstrand, Frida Walan, Elna Liss och Niklas Wickander. Vid VallentunaÖsseby den 31 aug deltog Elna och Niklas. Vid stafett-DM deltog vi med ett
U16-lag där Ludvig Sandahl, Josefin Glasell och Elna Liss kom på en fin 3:e
plats. Enligt PM skulle bara segrarlaget få priser, så Ludvig föreslog att de skulle
få varsin Sverigelott. Det blev inte riktigt rättvist Ludvig vann inget, Josefin
först 25 kr (ny lott) och sedan 50 kr på den medan Elna hade jättetur och vann
500 kr. Sedan visade det sig att arrangören delade ut pris till 4 lag, så Mona fick
vara 16 år och hämta ungdomarnas pris eftersom de åkt hem. I Ö17-klassen
hade vi fem lag med, varav ett rent ungdomslag med Axel Simonsson, Hanna
Hamrell och Frida Walan. Dessutom sprang Moa Kjellstrand och Christian
Forsberg sistasträckan i varsitt lag. Ett av våra vuxenlag vann! I det laget deltog
Ove Hedlund-Malin Albinsson-Fredrik Hedin.

Vid DM nu i helgen deltog Johanna och Josefin Glasell, Frida, Hanna och Erica.
Niklas och Ludvig var anmälda men blev sjuka. Men det finns några tävlingar
kvar, se nedan.

Att se fram emot
25manna lördag 11 oktober
Nu är det bara 4 veckor kvar till höstens höjdpunkt 25manna där vi ska ha två
lag. Vi hoppas att UK (= uttagningskommittén) tar med många ungdomar i
lagen, men då måste ni vara med på någon tävling innan. Nästa helg 20-21 sept
har Skarpnäck tävling både lördag och söndag, sedan är det Ungdomsserien
lördag 27 sept och så söndag 4 okt Turebergs tävling.
Glöm inte ombyte - viktigt att byta kläder och duscha efter tävlingen.
Oftast samlas vi vid Sockenplan för gemensam resa.
Daladubbeln 18-19 oktober
Jättetrevligt arrangemang i Dalarna, dit Stockholms Orienteringsförbund
anordnar bussresa. Man springer patrull och en av dagarna klär man ut sig.
Avresa tidigt lördag morgon, övernattning i skola. Anmäl dig till Mona senast
21 september.
Höstavslutning med lucia söndag 7 dec
Elin Ahlström är banläggare, så man kan misstänka att det blir vid Ravinstugan
även i år. Boka in dagen, mer information kommer.

Lotter
All verksamhet kostar pengar. Ett sätt att bidra är att
köpa/sälja olika lotter. Just nu har vi följande lotter:
Bingolotter 40 kr, Trisslotter 40 kr, Sverigelotter 25 kr.
Bingolotten och Trisslotten ger 12 kr till klubben,
Sverigelotten 8 kr.
Senare i höst även julkalender, kostnad 50 kr och 25 kr
till klubben.
Du som stödjer oss har dessutom chansen att få din
egen dröm uppfylld. En semesterresa eller en bil kan bli
din. Prata med Mona.

