
NY UTBILDNING FÖR FRAMTIDENS 
LEDARE
1-3 maj på Gabriella, Viking Line

Svensk Friidrotts nya utbildning – Framtidsledare - ger 
dig de rätta verktygen att möta din förenings utma-
ningar i framtiden.
   08fri.s föreningar uppmanas att anmäla flera delta-
gare till utbildningen den 1-3 maj.
   Anmälan ska vara per.jutterstrom@vnidrott.rf.se 
tillhanda senast den 27 mars.
   För ytterligare info se inbjudan på www.friidrott.
stockholm.se – klicka på UTBILDNINGAR – vidare 
Framtidsledare.

FÖRBUNDSDOMARUTBILDNING
4-5 april i Malmö

Svensk Friidrott inbjuder till Förbundsdomarutbildning 
i Malmö 4-5 april.
   Inbjudan – se www.friidrott.se – Utbildning – Do-
mare/funktionärer – Förbundsdomare.
Anmälan görs direkt via https://www.questback.
com/idrott/domare09/ och ska vara tillhanda senast 
23 mars.

FÖRBUNDSELTIDTAGARKURS
5 april i Malmö

Svensk Friidrott inbjuder till Förbundseltidtagarkurs i 
Malmö 5 april.
   Inbjudan – se www.friidrott.se – Utbildning – Do-
mare/funktionärer – Förbundseltidtagare.
Anmälan görs direkt via https://www.questback.com/
idrott/eltid09/ och ska vara tillhanda senast 23 mars.

TRÄNARTRÄFF
23 april klockan 19.00 i Sätrahall

Tränare och ledare i Sätrahall hälsas välkomna till att 
utvärdera säsongens verksamheter i arenan samt att 
komma med förslag till förbättringar inför säsongen 
2009/10.
   Vi bjuder på macka och dryck – anmäl dig senast 
17/4 till vaktmästarna i Sätrahall.
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Vecka 10–11/2009

STYRELSEN INFORMERAR
från mötet den 11 februari

• klubbordföranden och nyckelperson från 27 utvalda 08fri.
klubbar ska inbjudas till hearing med 08fri.styrelsen under 
våren – inför mötet gör 08fri.styrelsens ledamöter en tele-
fonintervju i syfte att fånga upp önskade frågeställningar.
• rapporterades från möte 22/1 med styrgruppen JVM 
2012 till Stadion – gruppen har till april på sig att samman-
ställa underlag för beslut till ev ansökan om värdskapet.
• skrivelse hade inkommit för kännedom från SFIF ang ev 
ansökan Lag EM 2010 i Stockholm.

TÄVLINGSINBJUDNINGAR
på 08fri.s hemsida

Hämta 08fri.s tävlingsinbjudningar på 
www.friidrott.stockholm.se
   I 08fri.hemsidans meny TÄVLINGAR hittar du kalendrar 
för tävlingskategorierna Arena, DM, Långlopp m fl.
Ett klick på tävlingens namn leder till tävlingens inbjudan 
– och ett klick på klubbens namn länkar dig vidare till täv-
lingens/klubbens hemsida.
   Förutsättningen för en komplett tävlingskalender är att 
08fri.s arrangörer sänder tävlingsinbjudningar (obs i pdf-
format) samt tävlingens hemsidedress till – bjorn.sveen@
stockholmsidrotten.se - så snart tävlingen önskas utlyst.
   Som tidigare meddelats skickas 08fri.s informationsbrev 
fr o m 1/2009 inkl tävlingsinbjudningar endast till 08fri.
klubbarnas adresser (120 ex).

08fri.s INOMHUSTÄVLINGAR
Mars

28-29 Sista Chansen Huddinge Storängshallen

UTGIVNINGSPLAN 2009
Resterande nummer

Nr  Vecka   Nr  Vecka
3  13/14   4  18/19
5  23/24  6  32/33
7 39/40  8  46/47
9  51


