Nyhetsbrev december 2020

Klubben fick en förfrågan angående att sälja julgranar. Frågan
vidarebefordrades till Team Ungdom som med glädje åtog sig
uppgiften. Deras mål är att komma iväg på ett gemensamt träningsläger
och behöver all ekonomisk stöttning dom kan få.
För tid och plats för försäljningen se
https://www.balstaik.se/omforeningen/Egnanyheter/kopjulgranavbalstaikvidlothnergarden/

Vad har hänt under senaste tiden
Ett normalt år hade inomhussäsongen nu varit igång för fullt. Istället för att tävlingsanpassa
träningen för dom som vill ut och mäta sina krafter får alla våra tränare lägga fullt fokus på
att hitta på roliga och givande övningar som samtidigt givetvis är ”Coronasäkra”. Flera av
teamen försöker också ordna med andra aktiviteter för att behålla gemenskapen.

Vad händer härnäst
Upphandlingen av nästa del i arenans renovering är enligt uppgift nu klar och beräknas
utföras tidigt i vår. Den största delen består av banorna som ska få ny beläggning och
därefter målas alla linjer enligt senaste regelboken.
Fortfarande är inte justeringarna för den nya kastburen åtgärdade. Stolpen som står
närmast löparbanorna ska kläs in med mjukt skydd samt vinschen på den stolpen ska
flyttas in för att minimera risken för skador. För att ytterligare höja säkerheten behöver
kastsektorn justeras så redskap inte ska kunna komma ut på löparbanorna. Vår
förhoppning är att dessa arbeten utförs inom kort.
Klubbens eget gym ska bli större. Det gör vi genom
att flytta nuvarande förrådet till de båda containrar
som vi har tillgång till. Containrarna inreds för att
så effektivt som möjligt rymma alla våra redskap
och ny dörr monteras för enklare ingång. Därefter
tar vi bort nuvarande mellanvägg mellan gym och
förråd, isolerar, lägger in golv och även här
anpassar inredning för bästa möjliga utnyttjande.
En del nya redskap inhandlas dessutom.

Styrelsen informerar
För att kunna fortsätta hålla våra medlemsavgifter på nuvarande låga nivå behöver vi
intäkter från bl.a. tävlingsarrangemang. Tyvärr blev mycket inställt under året, men tack
vare det Kompensationsstöd vi ansökt om, och fått beviljat, ser ekonomin ändå god ut.
Resultatet för 2020 kommer hamna på ett mindre plus.
Som ni säkert sett har vår hemsida fått en rejäl ansiktslyftning med uppdaterade sidor och
nya bilder. Webgruppen är en av våra externa arbetsgrupper som arbetar för fullt.
En annan grupp är klädgruppen som arbetar med att strukturera upp det nuvarande
sortimentet, men dom har också börjat titta på ett helt nytt sortiment från andra leverantörer.

Styrelsen nås på styrelsen@balstaik.se .

Bålsta IK önskar alla våra medlemmar och deras anhöriga en God Jul & Gott Nytt År

Bålsta IK (IdrottsKamrater) Friidrott är en förening som, vilket framgår av namnet, bedriver Friidrott i
alla dess former. Alla är välkomna oavsett ålder, hur mycket man vill träna och vilken av friidrottens
alla grenar man vill utöva.
All verksamhet i klubben drivs av gemensamma ideella insatser.
Följ oss gärna på Facebook, Bålsta IK, och gå in på vår hemsida www.balstaik.se för att bli
uppdaterade med vad som händer.

