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Infobladet 2021-11-16 
 
Nyss var det sommar och snart är det vinter – så ni passar väl på att njuta av hösten? 

Liksom under övriga årstider finns det några trevliga traditioner att njuta av även såhär års, 

åtminstone för oss som är medlemmar i Lerum Friidrott. Läs mer om dem här! 

 

Gör din röst hörd på Lerum Friidrotts Årsmöte del 1, tisdag 23 november 

Årsmötet, som startar kl 19:00 i Klubbhuset på Granitvägen 3. På detta möte sätter vi budgeten och för 
2022 kommer vi gå rejält minus pga förändrade förutsättningar. Med tanke på det är det extra viktigt 
att du som medlem (från 15 år) gör din röst hörd. Du hittar inbjudan i sin helhet här och du anmäler 
ditt deltagande här. 
 

Lilla och Stora God Jul, lördagen 18 och måndag 20 december 

Snart är det dags för våra juliga avslutningar med klubbtävlingarna Lilla och Stora God Jul. 

• Lilla God Jul 18/12. För 10-, 11-, 12- och 13-grupperna avslutas säsongen med Lilla God Jul då vi 

tävlar i trekamp i lag och avslutar med klassiska jullekar. Anmäl ditt barn här om du inte redan 

gjort det. 

• Stora God Jul 20/12. För de äldre barnen (alltså även veteraner!) erbjuder vi julavslutning i 

form av traditionsenliga Stora God Jul måndagen efter Lilla. Anmäl dig här och för att se 

tidsprogram och startlistor, gå till inbjudan. 

 

Nominera Årets Förtjänstpristagare 2021, senast söndag 1 december 

Detta är medlemmarnas egna priser och Din nominering är avgörande. Gå in och nominera här. 

Pristagarna uppmärksammas den 20/12 kl. 19.30 i Förbohallen, i pausen av Stora God Jul. 

 

Tränare och föräldrar – Sugna på att börjar friidrotta? 

Ni har väl inte missat att varje måndag består av friidrottsträning för vuxna i gänget LFI Masters? De 

flesta aktiva är nybörjare i vuxen ålder, så inget krav på friidrottsbakgrund. Mellan kl. 18-19.30 är det 

träning i Förbohallen under ledning av Annelie och Jesper och du anmäler ditt intresse här. 

 

Byt elbolag till Lerum Energi och stötta Lerum Friidrott med 200 kr 

Vår samarbetspartner Lerum Energi har sedan 2015 inte bara levererat elnätet 

i kommunen, utan även erbjudit elhandel. Om du inte redan köper el av Lerum 

Energi, kan du byta idag och då får klubben 200 kr från Lerum Energi. 

Dessutom får du energi som bland annat produceras lokalt i Säveån. Klicka på 

loggan bredvid för att veta mer!  

https://www.lerumfriidrott.se/globalassets/ik-lerum-friidrott---friidrott/dokument/2021/lfi-inbjudan-arsmote-del-1.pdf
https://reg.myclub.se/182283/teams/3453/members/new
https://member.myclub.se/public/forms/5128/pTsa6EeL5N/
https://easyrecord.se/entry?Jicq00
https://www.lerumfriidrott.se/Nyheter/AktuelltiLerumFriidrott/inbjudanstoragodjul2021/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSflWt8yIOx4Kie8bk27C2UKcg66B9oIP502-D9SEXIxKikoSg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://member.myclub.se/public/forms/4095/LVsYLtxAWx/
https://www.lerumenergi.se/Elhandel/Teckna-avtal

