
 

 
LedarNytt 11 januari 2020  

 
Hej 

Vi skickar ett första Ledarnytt som denna gång handlar enbart om årets första aktivitet.  

Tisdag 21 januari ordnar vi tillsammans med Craft och Stadium klädutprovning, detta är på 

stadshuset och vi bjuder in alla medlemmar och en palett av intressanta punkter på programmet! 

Det viktiga är såklart själva klädutprovningen, Craft och Stadium kommer att vara på plats med vår 

nya kollektion för att se, prova och känna på.  

För er ledare vill vi informera om rutiner med våra nya klädpartners, ni kommer kanske få frågor från 

aktiva 

• Vi kommer att ordna ett antal klädutprovningsdagar då alla kan komma och prova kläderna 
(först ut 21 januari) 

• Som tidigare kommer man kunna låna med sig kollektionen till sin träningsgrupp för att göra 
en gemensambeställning. 

• Vi kommer precis som tidigare att ha en webshop som Stadium team sales hanterar åt oss 

• Klädbeställningar sker till en början gruppvis, all info om hur det går till finns Stadium på 
plats den 21 januari för att berätta om. 

• Inom en snar framtid kommer det att gå att göra personliga beställningar, förutom ett fåtal 
produkter som även senare behöver beställas gruppvis i minimiorder då det är så kallade 
”custom sortiment” som tillverkas på beställning 

 

Inte så annorlunda än tidigare alltså😊 

Förutom klädutprovningen har vi ett program under kvällen med intervjuer av olika profiler i klubben 

i lite olika teman samt ett ”torg” med informationsstationer med lite olika teman. Ni har säkert sett 

den teaser som ligger på hemsidan?  

 

VIKTIGT!!! 

Ni ledare får göra beställning av era nya ledarkläder denna kväll. 

Ett axplock ur programmet har du nedan: 

18:00 Presentation av Anna Öberg ordförande och Anders Walther sportchef  

18:20 Vad kan idrotten leda till - Idrott och utbildning Rebecka Öberg intervjuas 

18:30 Lidingövallen - Styrelsen presenterar hur går projektet Lidingövallen.  

18:50 Vad kan idrotten leda till - Landslagsuppdrag och styrelseuppdrag 

http://www.lidingofri.se/nyheter/?ID=180004&NID=649861
http://www.lidingofri.se/nyheter/?ID=180004&NID=649861


19:00 Andreas Otterling berättar. Hur tänker man inför en OS satsning. Vägen till OS i Tokyo i augusti 
2020 

19:20 Vad kan idrotten leda till - Att vara regissör på stora arrangemang Janne Åkerblom berättar 
om sina spännande uppdrag världen över 

19:30 Friidrott som Veteran - Annica Sandström berättar om Veteran EM i Venedig 

Vi vill att ALLA som kan kommer till Stadshuset för att delta på detta. Vi har öppet hus och ni väljer 

det klockslag som passar just er. Vi kommer att ha öppet 18:00-20:00 

Passa på att ta med hela gruppen och prova ut kläder inför träningar och tävlingar till kommande 

säsong. 

Och, när ni ändå är där passa på att träffa klubbkamrater, styrelse och kansli. 

Till sist, vi ber er om hjälp att se till att sprida detta till era aktiva och föräldrar. Prata ihop er i 

ledarteamet och ni administratörer och lagledare, lägg till detta som en aktivitet i era kalendrar på 

hemsidan och ta gärna funktionen ”kallelser” i sport admin till er hjälp att sprida detta, lätt för er att 

följa upp vilka som kan komma och inte. 

 

Varmt välkomna, vill ni vara säkra på att få en Wrap/macka på plats, anmäl via länken här 

 

  

https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b72B1E468-446D-4D91-9BFA-095F1340B2F5%7d
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7b72B1E468-446D-4D91-9BFA-095F1340B2F5%7d

