Nyhetsbrev Markaryds FK, mars 2018
När jag skriver det här och tittar ut så är det -12 grader och det är länge sedan vi
hade kyla under så lång tid. Tyvärr är det just nu lite för lite snö för skidåkning här i
Markaryd. Desto mer snö finns det istället i Dalarna där vi är mitt inne i
Vasaloppsveckan. Det är så mycket snö längs med Vasaloppsspåret att man t.o.m. har
hyvlat av snö från spåren i år. Även kylan brottas Vasaloppsarrangörerna med. Det är
t.o.m. så illa att det pratas om att ställa in Nattvasan. Markaryds FK har haft en del
åkare på plats under veckan och för att nämna några så gjorde unga Elin JohanssonStagnebo ett bra lopp på Tjejvasan där hon med tiden 2 timmar och 47 minuter kom
på 766:e plats. Även Jane Nilsson bytte löparskorna för skidor en dag och åkte igår
Halvvasan på tiden 4 timmar och 51 sekunder. På söndag är det så dags för det
”riktiga” Vasaloppet och ett hett tips är att Andreas Nilsson når målet först av
Markarydsåkarna.
Årsmöte
Så vill jag ännu en gång hälsa er alla välkomna till klubbens årsmöte som hålls
tisdagen den 6 mars kl. 19:00 i vår klubbstuga på Anderslöv. Som vanligt hålls det
sedvanliga val och årsmötesförhandlingar och efteråt bjuds det på fika.
Annelundsrundan
I mars månad börjar terrängloppen igen och lördagen den 24 mars är det dags för det
första av Sunnerboklassikerloppen, nämligen Annelundsrundan. Om ni vill bli
anmälda av klubben så maila till Robert Axelsson rexaxe@outlook.com senast den 16
mars. Anmäler ni själva och vill få ut startavgiften av klubben så sparar ni kvittot till
hösten då ni redovisar det på den ersättningsblankett ni hittar på hemsidan. Den 2
april är det sedan dags för Hallarydsloppet.
Sponsoravtal Team Sportia
Jag vill påminna alla nya och gamla medlemmar om det sponsoravtal vi har med
Team Sportia där ni bara registrerar ert Team Sportiakort på Markaryds FK när ni ska
betala på Team Sportia. Då får klubben en bonus på 3 % av det ni handlar för. Ni får
er bonus som vanligt. Detta ger Markaryds FK runt 13 000 kr per år att plocka ut
varor för, friidrottsmaterial, priser, service av gräsklippare m.m. Det här är ett mycket
enkelt sätt att ge ett litet bidrag till vår förening.
SM-guld
Så har vi en medlem, Elin Brink, som under helgen överraskande tog guld på juniorSM 1500 m i klassen K 22. Elin tävlar dock nuförtiden för Mölndals AIK i friidrott och
löpning men i orientering och skidor tävlar hon i våra gröna färgerStort Grattis Elin!
Friidrottsdag
Som avslutning vill jag ge en eloge till friidrottstränarna som varje
onsdag året om tränar våra flitiga ungdomar i friidrott och lördagen
den 10/2 åkte de till Växjö för en hel dags träning i Telekonsult Arena.
Ett mycket trevligt initiativ!
Hälsningar Ann-Sofie Brink
Ordförande i Markaryds FK

Kalendarium mars månad

mars
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Träningar
Löpträning herrar kl. 18:00

Tävlingar

Övrigt

Pan-premiären, natt-OL
Panvåren-medel
Vasaloppet
Tjejträning kl. 18:00
Friidrottsträning 17:00-18:30
Löpträning herrar kl. 18:00

Årsmöte kl. 19:00

Hallandspremiären inställd
Tjejträning kl. 18:00
Träning med Jane kl. 19:00
Friidrottsträning 17:00-18:30
Löpträning herrar kl. 18:00

Styrelsemöte kl. 19:00

Vårracet-lång OK Orion
Vårracet-medel OK Orion
Tjejträning kl. 18:00
Friidrottsträning 17:00-18:30
Löpträning herrar kl. 18:00
Annelundsrundan i Ljungby
Vårdubbeln-lång Skogsfalken
Tjejträning kl. 18:00
Träning med Jane kl. 19:00
Påsklov-ingen friidrottsträning
Löpträning herrar kl. 18:00
Långfredag
Påskafton

Tyringerundan-OL

