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 Anmäla till Sayo – en del av klubbkampen. 
 Ny hemsideplattform 
 Klubbdag på Intersport 5 juni .  
 Veckans gren är igång 
 Bauhaus-Galan den 18 juni 
 Sista resp första träningsdag för terminen. 
 Utbildningar för tränare 

Viktiga datum 

Anmäla till Sayo! 
Idag 2 juni är sista dagen att anmäla till Sayo - en del av klubblampen, ni har väl påmint era aktiva? 
Länk till anmälan på tävlafliken    

Ny hemsideplattform 
Sedan 1 juni har vi en ny plattform för vår hemsida viktigt att alla grupper uppdaterar sina 
gruppflikar senast  den 15 juni. Allt för att medlemmarna skall hitta den information de söker! Frågor 
om hemsidan kan besvaras av oss på kansliet, hör av er om ni undrar något 
 
Klubbdag på Intersport 5 juni .  
Denna gång finns klubbsortimentet på plats så man kan få kläderna med sig hem direkt! Perfekt inför 
sommarens träningar och tävlingar. Bra att påminna i grupperna och framför allt de nya aktiva! Passa 
på att fynda då vi även kommer att sälja utgående modeller till reducerade priser. Läs mer på 
hemsidan 
 
Veckans gren är igång! 
Första gren var hinder.  Nästa gren är sprint och då är det 14 juni som gäller! Länk till anmälan, gör 
gärna anmälan innan så att det inte blir förseningar på plats, och framförallt säg till era aktiva att vi 
kommer att stänga anmälan kl 17:30 som vi anger på hemsidan. 
 
Bauhaus-Galan den 18 juni 
Redan över 100 biljetter bokade av klubbkompisar anmäl omgående hur många biljetter ni vill ha till 
er grupp till ingela@lidingofri.se ! 
 
Sista resp första träningsdag för terminen 
Nu drar det ihop sig till sommarlov och uppehåll för många grupper. Ni har väl informerat föräldrar 
och aktiva om datum för sista resp första passet i höst så att alla kan planera. 
Vi uppmuntrar även er att hålla föräldramöten i början på terminen så att alla föräldrar och aktiva får 
information om vilka aktiviteter som är inplanerade för terminen, träningstider, tävlingar, läger, 
funktionärsuppdrag. Administratörer, lägg in i kalendern på er flik på hemsidan som vi berättat om 
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på hemsideutbildningen när den nya perioden är aktiv efter den 1 juli.  
Frågor om hemsidan kan besvaras av oss på kansliet, hör av er om ni undrar något. 
Vi ber er även att meddela kansliet hur många aktiva ni kan ta in i era grupper efter sommarlovet, vi 
kommer att försöka fylla på grupperna till första passen efter sommarlovet, och vilket blir ert första 
träningspass efter sommarlovet? Meddela detta till Ingela på ingela@lidingofri.se 
 
Utbildningar för tränare 
Vilken utbildning behöver du och dina kollegor? 
Håll utkik i ledarnytt efter de utbildningar vi kommer att erbjuda under hösten. Just nu har vi inte fått 
datum för dessa men så snart de kommer så får ni veta, ni kan själva bevaka på 08 fri eller sisu om ni 
är nyfikna. Hittar ni något intressant så kontakta kansliet! 
Vi kommer under hösten att ha grenfördjupningar för er föräldratränare, pass där ni själva får prova 
och inspiration till nya övningar i de olika grenarna. 
Ni administratörer som ännu inte gått hemsidekurs, fixar ni inte till fliken själva utan behöver 
guidning, tveka inte att höra av er till kansliet 

Save the date för höstens planering 
o 2-3 sept Finnkampen 
o 19 augusti Lilla Midnattsloppet – en del av klubbkampen (aktiva 10-15 år som ingår i 

klubbkampen står klubben för, övriga bekostar startavgift själva) 
o 10 september Dingo Daycamp (09or och 10or) 
o 22-24 september Lidingöloppet, tävla samt funktionärsuppdrag för alla 
o 6 oktober ledar/utvecklingsdag   

 
TPR – vår vuxenträning 
Påminner er ledare att hjälpa till och sprida information om vår otroligt fina vuxenträning. Skicka 
gärna med länken nedan i nästa utskick till era föräldrar där man kan läsa om vad vuxenträningen är, 
och kom gärna och prova själva så du vet vad det är. Kul att träna ihop med andra klubbmedlemmar. 
Länk till anmälan och info om TPR. 
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