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Utbildningar 
Till er som är tränare i barngrupperna födda 7-10 år finns nu utbildningen Friidrott 7-10 år som 08 fri 
håller, se inbjudan här. 
 
Under Mars kommer vi även att ha föreläsningen Kropp och Knopp för aktiva födda 2007 och 2008 
och deras föräldrar. En föreläsning för de aktiva om vad som händer i kroppen under puberteten, hur 
det kan påverkar sin träning. Det blir efter sportlovet och vi återkommer med exakt datum och 
inbjudan så snart vi har fått klart med föreläsarna. Håll utkik i mailen! 
 
Lidingövallen 
Glädjande nog har vi fått besked från kommunen att ombyggnaden av Lidingövallen verkligen 
kommer att bli av i år 2020! Det innebär stora förändringar för oss vad gäller träningsytor under 
kommande utesäsong. Vi har fortfarande inte fått klart vilket datum byggstarten är men vi planerar 
för att vi inte kommer att kunna vara där alls i år. Mer info om var alla grupper ska träna kommer att 
komma i ett separat utskick och alla som är intresserade av att träffa projektgruppen för 
ombyggnationen av Lidingövallen från föreningens sida har chansen på årsmötet den 25 mars! 
 
Årsmötet 
I år håller föreningen årsmöte den 25 mars. Flera viktiga och spännande saker händer under kvällen! 
Valberedningen är i full gång med sitt arbete, de söker en ny kassör då Peter Lagerlöf har annonserat 
att han nu kliver av sin post efter alla år som trogen styrelsemedlem. Har du något förslag på person 
eller är intresserad själv, hör av dig till valberedningens ordförande Mia Arnhult på 
mia@m2gruppen.se. 
18:00 bjuder vi på enklare förtäring till de som är föranmälda till årsstämman. Anmäl dig här. 
18:40 Information om Lidingövallen och var ska vi träna under 2020? Med Markus Pfister i spetsen 
för projektgruppen Lidingövallen får vi en status uppdatering. 
19:15 Prisutdelningar. 
Har du inte nominerat någon ännu men har ett bra förslag på: 
Årets Ledare 
Årets BUK tränare 
Årets ToJ tränare 
Årets Ungdomstränare 
Årets Funktionär 
Skicka in ditt förslag och motivering till ingela.stralka@lidingofri.se 
Ca 19:45 drar den formella årsmötes delen igång  
 

http://www.friidrott.stockholm.se/~upload/Inbj710arvar12020.pdf
http://www.lidingofri.se/sida/?ID=185570
mia@m2gruppen.se
https://sportadmin.se/form/form.asp?ID=%7bBFB131EB-EED5-4574-B511-5BD830512EC1%7d
ingela.stralka@lidingofri.se


Här hittar du info om årsmötet och länk till anmälan 
 
Klubbkläder 
Ni som ännu inte gjort en gruppbeställning i gruppen med de nya klubbkläderna är välkomna att låna 
med sig kläder från kansliet till en träning för att prova storlekar. 
Den första beställningen med tävlingskläder har gått till Craft och nästa beställning blir senare i vår. 
Dessa plagg är det tyvärr 8 veckors leverans på så håll utkik efter nästa tillfälle om ni missade att 
lägga beställning nu! 
 
Övriga klubbsortimentet köper man som vanligt via webshopen, du hittar den och alla info om 
klubbkläder via hemsidan 
 
TPR och Veteranerna 
För er ledare har vi får suveräna vuxenträning Lidingö - Track Power Run som ni kan delta på utan 
kostnad, ingår i medlemskapet för alla ledare/tränare. Antingen är du med på motionsnivå och för 
att hålla igång. En stor del av veteranerna i föreningen tävlar även flitigt. Alla är med på sin nivå 
 
Har du ännu inte hittat TPR så kom gärna och prova några pass! 
Gör din anmälan via formuläret här. 
Här kan du läsa om TPRs satsning under våren, och du hittar all info om TPR på hemsidan 
 
Föräldramöten och kalendrar 
Vi påminner att ni uppdaterar era kalendrar med era terminsaktiviteter på hemsidan! 
 
Tänk på att föräldramöten är ett perfekt sätt att få kontakt med och lära känna barnen föräldrar! De 

vi vill ha hjälp av vid våra funktionärsuppdrag😊 
 
 
Vi passar på att önska er en riktigt fin helg och en trevlig alla hjärtans dag! 
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