PROGRAM november – december 2012

UNGDOMSEKOT

Är du tveksam ring någon av oss ledare.
Dag
Nov

Klockan Tävling/träning

To 8
Lö 10

17.45
10.00

OL-träning
Tullinges tävling

Sö 11
To 15

10.00
17.45

Tullinges tävling
Linje-OL med
överraskningar /gympa/
lekar

Plats

Anm

Nr 5, årgång 39
November – december 2012
Therese Sjöberg
773 11 17
0730 35 31 59
Nina de Boussard
648 48 10
073 728 03 03
Martina Sundberg
437 513 26
070 670 37 50
Mona Forslund
712 24 15
073 653 01 27
Hemsida
www.ifkenskede.se
Ring gärna om det är något ni vill veta mer om …
_________________________________________________________

Enskede skola
Björkhagaskola
Tumba
Björkhagaskola
Enskede skola

FULL
Sö 18
To 22

09.30
18.00

Träning + planering
OL-träning/gympa/lekar
Val av lucia o sånger
Bowling

Alby
Enskede skola

Sö 25

14.00

To 29

17.45

OL-träning/gympa/lekar
Vi tränar luciasångerna

Enskede skola

Dec
To 6

17.45

Skattjakten avslutas

Enskede skola

Sö 9

10.00

Höstavslutning med
Skinkloppet och Lucia
Lucia – ingen träning
God Jul och
Gott Nytt År!

Ravinstugan
Hellasgården

OL-träning/gympa/lekar
Vinterserien

Enskede skola
Enskede IP

To 13

2013
Jan
To 10
Sö 13

17.45
10-12

Gullmarsplan

22/11

29/11

FART PÅ TORSDAGARNA

Glädjande många ungdomar är med på torsdagsträningarna i Enskede skola.
Några nya har kommit. Välkomna Leo, Alex och Ludde!
Nu när sommartiden är slut blir det ännu mörkare på kvällarna så det är
viktigt med reflexer. Önska gärna en reflexväst eller pannlampa i julklapp.
Vi fortsätter med övningar i Margaretaparken eller på skolgården för de
yngsta och gatu-OL för de äldre. Ibland med inslag av överraskningar.
Varannan gång letar vi efter nyckel till skattkistan. Vi har nu fyra nycklar
och hoppas hitta ytterligare några för att kunna öppna skattkistan sista
torsdagen innan juluppehållet.
Om någon vill ut och se hur det går till på en tävling och testa sina
färdigheter har Tullinge tävlingar både lördag och söndag detta veckoslut.
Det lackar mot jul !
Nej det gör det kanske inte ännu. Däremot finns Bingolottos julkalender
redan nu för försäljning. Det är den produkt som är mest lönsam för oss. Den
kostar 50 kr och 25 kr går tillbaka till klubben. (Bingolotten ger bara 15 kr).
Ta en bunt och var först att fråga dina grannar och släktingar. Alla som säljer
minst 4 kalendrar deltar i utlottningen av biobiljetter. Dragning sker vid
höstavslutningen 9 december.

HÄNT SEN SIST

25manna
Lördagen den 6 oktober deltog vi med två lag i höstens höjdpunkt för oss
orienterare - 25manna. I lagen deltog följande ungdomar: Nils, Ludvig, ,
Per och Josefin. Förstalaget blev tyvärr ej godkänt eftersom Bosse saknade
en stämpel från sin första kontroll. Men ungdomarna gjorde bra insatser och
nästa år hoppas vi fler ungdomar ska vara med.
Höstlovskul
Under höstlovet arrangerades två prova-på-dagar i Liljeholmshallen. Vi hade
420 startar dag 1 däremot endast 166 starter dag 2. Men det var lika för alla
idrotter. Mycket färre barn besökte hallen under torsdagen. Stort tack till
Josefin Glasell och Ludvig Sandahl som hjälpte till. Det var i tuffaste laget
att bara vara tre funktionärer, så nästa år ska vi försöka få fler att hjälpa till.
På torsdagen kom Gunnar Persson med barnbarnet Linn, 11 år och hjälpte till
eftersom Ludvig hade förhinder.

Att se fram emot

Bowling söndag 25 november
Ibland är det roligt att göra något annat än orientera. I höst har vi valt att
bowla. Söndag 25 nov träffas vi vid bowlinghallen vid Gullmarsplan kl 13.45
för att prova ut skor och klot. Sedan spelar vi en timme. Kostnad 20 kronor.
Ta gärna med pengar till fika efteråt.

O-ringen
Det känns väldigt långt till nästa sommar men det är faktiskt dags att fundera
på om du vill vara med på O-ringen – världens största orienteringsäventyr
– som arrangeras i Boden v 30. Första anmälningsstoppet var redan 1 nov.
Nästa anmälningsstopp är 1 maj. Anmäl dig själv på www.oringen.se eller
prata med oss ledare.
Det vore kul om det blir ett gäng ungdomar, tycker Ludvig och Per som var
med i år i Halland.

Vi vill bli fler
Bosse och Mona har även i höst varit på i skolorna med Idrottslyftet där
eleverna får prova att springa med sportident. Vi har varit i Enskedefältet,
Enskede och Skanskvarns skolor. Många tycker det är roligt trots att vi haft
otur med regnväder. Nu hoppas vi några ska våga komma på vår torsdagsträning.
Men det allra bästa är nog om alla tar med sig en kompis. Vi kan boka in
en speciell dag i början av nästa termin och göra lite extra. Kom gärna med
idéer.

Höstavslutning söndag 9 dec med Skinkloppet och Lucia
Kl 10 – 15

Som vanligt avslutar vi säsongen med Skinkloppet och Lucia i
Ravinens klubbstuga vid Hellasgården. Ansvarig banläggare är förra
årets segrare Curt Balck. Skinkloppet går ut på att gissa sin tid och
komma så nära som möjligt. Ofta är det något oväntat ute på banan
eller med kartan som gör det extra svårt att gissa sin tid.
Efter gröt och mackor är det dags för luciatåg.
I år kommer vi även att dela ut GEK:s pris till Årets Ungdom samt
lotta ut biobiljetter bland dem som sålt minst 4 julkalendrar.
Vinterserien
Vinterserien är ett träningssamarbete med andra klubbar i söderort.
IFK Enskede arrangerar årets första träning söndagen den 13 januari
vid Enskede IP. Kom och starta när du vill mellan kl 10 och 12. Ta
gärna med dina föräldrar och låt dem prova på orientering. Bra sätt att
motionera bort julmaten!

