Nyhetsbrev oktober 2020

Hösten är nu här och det är inte så mycket kvar av utomhussäsongen. Kom gärna till Gröna
Dalen den 3 november och delta i vårt årliga Cancerloppet som Långskubbarna anordnar.
I år går dom insamlade pengarna oavkortat till Cancer- respektive ALS-forskningen, 2
mycket behjärtansvärda områden.

Vad har hänt under senaste tiden
Efter många diskussioner inom förbundet kunde beslut tas under sommaren att lite större
arrangemang kunde anordnas. Exempelvis genomförde vi ett Corona-anpassat Vårkastet i
mitten av Juli. För att minimera publiken direktsändes hela tävlingen på förbundets
Facebook-sida med live-rapportering.
Beslutet innebar också att Upplands DM och samtliga SM-tävlingar kunde genomföras.
På DM tog Bålsta IK´s aktiva flertalet medaljer i nästan samtliga klasser och på SMtävlingar gjordes riktigt bra resultat.
Kim Amb har haft sin bästa säsong i karriären med kast på över 80 meter i flertalet
tävlingar. Det längsta nådde 86.49 på en tävling nere i Tyskland. Med det kastet ligger han i
skrivande stund på en 4:e plats på Världslistan för 2020!
Säsongen kröntes med ett 8:e! SM-guld. Med det är han ensam i Sverige att ha tagit så
många guld i spjut.
För våra yngre har ett antal Resultattävlingar anordnats. En
Resultattävling innebär något enklare arrangemang där det
mestadels är våra egna som deltar. Dessa har varit mycket
uppskattade och många personliga utvecklingssteg har
tagits. Dessutom har alla våra föräldrar kunnat utveckla sina
roller som funktionärer under lite lugnare förhållanden.
Vi måste lyfta fram Rikard Nilssons genomförande av
Svealandsmästerskapen. Med kort varsel lyckats han helt
ensam organisera och genomföra ett mycket uppskattat
arrangemang.

Vad händer härnäst
Renoveringen av arenan går framåt. Inte så snabbt som vi önskar, men vi kan konstatera
att det ändå händer saker. Det är inte alltid som besiktningsman / beställare / leverantör har
samma åsikter, men nu inväntar vi dom åtgärder som ska göras enligt
besiktningsprotokollet. Därefter kommer vi genomföra en kortare utbildning för alla tränare i
vad vi ska tänka på i samband med hantering av den nya buren.
De resterande åtgärder som är planerade är väderberoende. Det innebär att det fortfarande
är oklart när resterande åtgärder kommer genomföras, innan vintern eller direkt i vår.
I november drar inomhus-säsongen igång. För dom som vill ut och
tävla kan gå in på Friidrott.se och under fliken Tävlingar planera er
tävlingsperiod. Hör gärna av er till andra team och samordna så ni
åker på samma tävlingar. Detta är ett bra sätt att lära känna, och
även lära sig av, sina klubbkamrater.

Styrelsen informerar
Precis i dagarna stängdes försäljningen av klubbkläder från Trimtex för den här gången. En
del kläder och väskor finns på lager hemma i Klubbhuset. Stäm av med ert teams ansvariga
för att få tillgång till att se vad som finns.
Klubbens Sponsorgrupp strukturerar nu upp alla våra sponsorer. Ni har säkert sett att ett
antal av arenans reklamskyltar är nertagna och inom kort kommer nya komma upp.
I nuläget vill vi bl.a. tacka Dentakurant, Ekilla Schakt, Säkerhetsprofil samt Hemköp för nyoch omtecknade avtal.
Önskar ni stötta klubben, antingen rent ekonomiskt eller med andra resurser, ta kontakt
med Lotta Lindblom på mejladress lindblomcharlotte@gmail.com för vidare diskussion.

Styrelsen nås på styrelsen@balstaik.se .

Har ni funderingar eller tankar kring Bålsta IK är ni alltid välkomna att höra av er.

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.

