Medlemsbrev Markaryds FK, oktober 2020
Vi lever i konstiga tider med pandemin som sätter sina spår på olika sätt. Den
sätter hinder ivägen som vi naturligtvis förstår men också hinder som vi inte
förstår. Vi får naturligtvis lära oss att leva med detta ett tag till och vi hoppas att
det skall bli ungefär som vanligt snart igen.
MFK-utveckling
Vårt senaste styrelsemöte pratade vi om framtiden för klubben och hur vi kan öka glöden
och gemenskapen. Vi pratade om hur vi kan utveckla sektionerna och kanske
till och med starta en ny, kanske en cykelsektion. För att kunna utvecklas
behöver många som kan ge lite av sin tid inom det område som intresserar
er. Det handlar om löpning, orientering, friidrott, skidåkning och kanske
cykling.
Att stärka sektionerna tror jag är viktigt för klubbens överlevnad. Så jag vill att ni som är
medlemmar funderar över detta och ni får gärna komma med förslag på vad som kan bli
bättre och om ni kan bidra med en lite bit.
Längdskidåkning
Vi hoppas på en snörik vinter så att vår nya spårsläde för komma till sin rätt,
så skall vi kunna ha fantastiska spår vid Sparbankshallen.
Så blev det av igen Första söndagen i oktober är det numera tradition med rullskidåkning
hemma hos Kalle och Kerstin i Tormansbygd. Efteråt bjuds det på ärtsoppa
och äpplekaka och prisutdelning till alla. I år var vi 12 som åkte Vi ser gärna
att vi blir ännu fler nästa år så boka in den dagen!
Avsägelser
Ev. avsägelser av styrelse- eller sektionsuppdrag inför klubbens verksamhetsår
2021 skall skriftligen senast den 31 dec. vara klubben tillhanda under adress:
Valberedningen, Markaryds FK, Box 62, 285 22 Markaryd.
Trimtex
Onsdagen den 4 november mellan 18.30 – 19.30 kom er det att finnas möjlighet att beställa
Trimtex kläder. Kom till klubbstugan och titta på kläderna om ni är intresserade så beställer vi
till er. Frågor kontakta Rasmus Hindrichsen 072-1417404
Adventsbrådskan
Så vill jag påminna om vår trevliga julaktivitet "Adventsbrådskan" som arrangeras lördagen
den 28/11 i klubbstugan. Det finns möjlighet till OL-bana, löpning, rullskidor eller tipsrunda.
Start mellan 13:00-13:30 och efteråt fikar vi samt vid 15-tiden så lottas julskinkor och korvar
ut bland alla som deltar.
Orientering
Säsongsträningen avslutas innevarande vecka och återkommer till våren.
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