Nyhetsbrev Markaryds FK, februari 2019
Trots att vi har kommit en hel månad in på det nya året så vill jag önska er alla en god
fortsättning på 2019. I dagarna har det gått ut information om förnyat medlemskap i
vår härliga förening och jag hoppas att ni vill stödja vår verksamhet även under 2019.
Skidåkning
Häromdagen föll det vita guldet från himlen och det var många skidåkare
som jublade. Stefan Brink var snabb med att ta ut klubbens skoter och
spåra elljusspåret på Anderslöv och jag tror det är en hel del som under
veckan har tagit tillfället i akt att åka lite skidor. Tyvärr blev det mildgrader
under ett dygns tid vilket tog hårt på snön. Håll koll på skidspår.se och
Facebook när det snöar för där läggs info om spårning ut.
Träningar
Tisdagsträningarna för tjejerna har dragit igång efter juluppehållet och som vanligt är
det samling kl. 18:00 vid klubbstugan.
Herrarna tränar som vanligt på torsdagar kl. 18:00. Även de samlas vid klubbstugan
och bastar oftast efteråt.
Friidrottsungdomarna har också kommit igång med sin träning. Här är det onsdagar i
Hunehallen som gäller kl. 17:00-18:30.
Välkomna till simhallen!
Så vill jag påminna om simhallen som är bokad nu på söndag den 3 februari för
gratisbad för medlemmar och deras familjer mellan kl. 16:30-18:30. Ta gärna med
egen fikakorg. Som vanligt går vi in den ingång som simsällskapet använder. Dörren
hålls öppen mellan 16:15-16:45. Nästa badsöndag kommer bli den 28/4.
MFK-dansen
I lördags arrangerades årets danskväll i Folkets hus i Timsfors av MFK med Carina
Svensson och undertecknad som arrangörer. Det blev en lyckad kväll och i år kom det
hela 115 danssugna Markarydsbor som åt och dansade till tonerna av Rixons.
England Runt
Det är ett tag tills det är dags för England Runt men jag vill redan nu berätta att
fr.o.m. nu så har loppet en egen Facebooksida som Håkan Persson har skapat. Gå
gärna in där för att se uppdateringar kring loppet som i år går den 25 maj.
Sponsoravtal på Team Sportia
För alla nya resp. gamla medlemmar så vill jag berätta/påminna om det sponsoravtal
vi har med Team Sportia där klubben får hela 3 % på allt det som våra medlemmar
handlar för i butiken. Det enda du behöver göra är att meddela i butiken att du vill
registrera Markaryds FK som klubb på ditt Team Sportiakort. Du får din egen bonus
som vanligt.
Till sist så vill jag påminna om Årsmötet som i år hålls redan onsdagen den 13
februari. Tid och plats är som vanligt kl. 19:00 i klubbstugan.
Hälsningar Ann-Sofie Brink, ordförande i Markaryds FK

