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DM TÄVLINGAR 2009 

25 augusti  K 10000/Långlöparnas Kväll Stadion FK Studenterna
5-6 september Distriktsfinaler 12-14 år Enskede Hammarby
8 september  Veteraner, dag 4 Brunna IFK Tumba
12 september Seniorer/Stockholm Halvmarathon Stockholm Hässelby/Spårvägen
16 september M 10000, K 5000/ALJ Open Light Stadion Spårvägen

FRIIDROTT FÖR 2010-TALET
arbetsmöte 1 oktober
Vid SFIF årsmötet i Malmö i mars 2009 beslöts att in-
föra en ny modell för planeringen av verksamheterna 
inom Svensk Friidrott.
 SFIF har tagit fram en arbetsbok som stöd för 
planeringsprocessen som finns att hämta på 
www.friidrott.stockholm.se. 
 08fri.s klubbar ombeds att kommentera frågeställ-
ningar om – vision, verksamhetsidé, strategi, värde-
grund och fem prioriterade fokusområden.
 Ta chansen att påverka svensk friidrotts framtidsin-
riktning. 
 Torsdagen den 1 oktober genomförs ett arbetsmöte 
med 08fri.klubbar i Stockholmsidrottens Hus. Separat 
inbjudan skickas inom kort.
 Skriftliga svar emotses gärna till friidrott@stock-
holmsidrotten.se före 25 september.

UTBILDNINGAR
08fri.s utbildningsplan för 2009/10 är till de flesta de-
lar fastställd. Se preliminär utbildningsplan på www.
friidrott.stockholm.se > STARTSIDA > artikel daterad 
090629. Inbjudningar skickas till klubbar samt finns på 
hemsidan som länkar under UTBILDNINGAR inom kort.

Kurser i september/oktober;
Löpträning, Barnledare 7-10 år, Ungdomstränare 
10-14 år, Gymnastiksalsträning, Att arrangera en bra 
tävling, Resultathantering i HEGO system.

TRÄNINGSKORT
i Sätrahall 2009/10
08fri.s klubbar ombeds att senast den 9 oktober be-
ställa träningskort för säsongen 2009/10 i Sätrahall för 
aktiva och tränare. Efter ett städ-/renoveringsuppehåll 
i månadsskiftet september/oktober öppnar arenan för 
säsongen den 12 oktober.

STYRELSEN INFORMERAR
från möte den 12 augusti . . .
• innehåll och upplägg för ett arbetsmöte med 08fri.s 
klubbar kring planeringsmaterialet Friidrott för 2010-
talet avhandlades – beslöts att kontakta SISU/Idrotts-
utbildarna som stöd i genomförandet ett möte den 
1 oktober,
uppdrogs åt styrelsens ledamöter att särskilt följa/
fördjupa sig i planeringsprocessen inom områdena - 
verksamhetsidé, strategi, vision, mm/Christer Derger, 
elit och landslag/Bodil Torelm, tränar- och ledarut-
veckling/Karin Matton Jernberg, Marcus Ståhlberg, 
föreningsutveckling/Åsa Glovéus, Lars Linde, arrang-
emang/Anders Johansson, barn- och ungdomsverk-
samhet/Börje Wigfeldt.

SVEALANDSMÄSTERSKAPEN
för 13-14 åringar
Årets Nordea Regionmästerskap går av stapeln på 
Studenternas IP i Uppsala den 12-13 september.
08fri.laget tas ut i huvudsak i samband med distrikts-
finalerna på Enskede 5-6/9.
 Frågor besvaras gärna av Nils-Göran Nilsson, 
nils-goran@lottingelund.se alternativt 0709-23 70 85.

STH Cup FINAL
19-20 september
08fri.s ungdomsklubbar inbjuds till STH Cup Final på 
Sätra IP den 19-20 september.
 Anmälan sändes till david.fridell@gmail.com alter-
nativt till 08fri. senast den 24 augusti.
Se inbjudan på 08fri.s hemsida.


