
 
 
 

21 juni 2017     
 
 Närvaroregistrering 
 Inför terminstart ht 17 
 Dingo Day Camp för 09or och 10or 
 Lidingöloppet - funktionär 
 Utbildning i höst 

 
Närvaroregistrering 
Ny period från 1 juli. 
Ni som ännu inte registrerat närvaro på era träningspass perioden vt 17 gör det omgående då en ny 
period startar 1 juli och vi ska skicka ansökan för bidraget för första halvåret. 
När den nya perioden är aktiv, alltså efter 1 juli, går det bra att fylla kalendern med kommande 
aktiviteter. Dvs  träningar, tävlingar, läger, funktionärsuppdrag och andra aktiviteter. Administratörer 
ta extra ansvar för detta, tack! 
 
Inför terminstart ht 17 
Innan terminen drar igång, är det några saker kansliet vill veta  

 Datum för tränarmöte där ni sätter kalendarium mm för terminen, Annica är gärna med, 
meddela henne dag och tid! annica@lidingofri.se  

 Vi ser fram emot att erbjuda barn i kön plats i våra grupper. Meddela Ingela hur många 
platser ni har inför terminstart, OBS senast 30 juli! ingela@lidingofri.se  

 Vilken dag startar ni efter sommaruppehållet, meddela Ingela innan 30 juli! 
ingela@lidingofri.se  

 
Dingo Daycamp 10 september 
Halvdagslägret som vi erbjuder våra allra yngsta 09or och 10 or. Lägg in i er planering och sprid till 
föräldrar att de behöver vara med och hjälpa till den dagen! Inbjudan till lägret kommer att mailas 
från kansliet direkt till träningsgrupperna. 
Planeringsmöte för Dingo Daycamp där vi vill att en ledare från varje träningsgrupp i 2009 och 2010 
åldrarna deltar blir tisdag den 29 augusti kl 18:00. Prata med dina tränarkollegor och meddela Ingela 
ingela@lidingofri.se vem som kommer från din grupp. Admin i gruppen, vi ber dig vara drivande i 
denna fråga? 
 
Lidingöloppet – Funktionär 
Eftersom Lidingöloppet är ett obligatoriskt funktionärsuppdrag så kommer 
det att gå ut som en kallelse istället för en länk. Beroende på gruppens storlek och uppdrag så 
kommer det att bli 1-3 kallelser 
så kan man välja den tid som passar bäst. 
 
Utbildningar under hösten 
Vilken utbildning behöver du och dina kollegor?  
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 Intropass med Annica 5 september. Riktar sig till er som är helt nya ledare eller vill repetera 
de olika grenarna.  Anmäl på länken här. 

 Inspirationsföreläsning -  Tureberg har bjudit in Axel Härstedt  se bifogad inbjudan 

 Plattformen läs om vilka datum som erbjuds och anmäl dig via länken här.  

 Ni administratörer som ännu inte gått hemsidekurs, behöver ni guidning att fixa till er 
grupps hemsidesflikar? Tveka inte att höra av er till kansliet 

Hittar ni någon utbildning som vi inte informerat om, hör av dig! 
 
Save the date för höstens planering 

o 2-3 september 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 29 augusti planeringsmöte Dingo Daycamp- 09 och 10 ledare 
o 10 september Dingo Daycamp (09or och 10or) 
o 6 september Stockholmskampen Huddinge (05or och 04or) 
o 6 september KM 5000 
o 16 september Stockholmskampen Enskede (05or och 04or) 
o 22-24 september Lidingöloppet, tävla samt funktionärsuppdrag för alla 
o 11-12 november Dingo Camp (08or-06or) 
o Luciaspelen 8-10 dec 

 
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. 
 
Kansliet passar på att önska er alla en skön sommar! 
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