Oktoberinfo 2018
Kommande Aktiviteter
Datum
Namn på aktivitet
9 oktober
Kastmångkamp
14 november Stjärnspelen

Plats
Kastplan
Atleticum

Sista anmälning
3 oktober
10 november

Friidrottsskola under höstlovet
Under höstlovet arrangerar vi som alltid MAI:s friidrottsskola. Det blir en riktig toppenvecka fylld av
friidrott, lek, träff med en av MAI:s elitaktiva och en massa nya vänner. Veckan avslutas med en
mindre tävling där barnen tävlar mot sig själva.
Mer info och anmälan hittar ni på: http://www.mai.se/arrangemang/mai-friidrottsskola/

Regler för föräldrar och syskon i Atleticum
Vi på MAI uppmuntrar vårdnadshavare till aktiva att finnas i hallen i början och slutet av barnens
träningspass. Därefter uppmanar vi er att ta en promenad i parken medan barnen tränar. Låt tränarna
och barnen ha tiden tillsammans med varandra. Det utvecklar såväl den aktive som tränaren. Vi driver
inte själva hallen och anpassar oss därför efter rådande säkerhetsregler som säger att den som inte är
aktiv medlem i förening inte får använda aktivitetsytorna.
Är ditt barn i behov av föräldrastöd under träningen kan ni självklart prata med tränarna.

Kläder
Sugna på MAI-kläder inför kommande träning- och tävlingssäsong? Vi har ett stort lager av kläder för
såväl junior som senior på kansliet. Hör av er till Emelie@mai.se om ni önskar köpa.

Persaspelen blir Stjärnspelen
MAI:s klubbtävling Persaspelen ändrar namn och blir Stjärnspelen. Principen är den samma. Barnen
tävlar mot sig själva med en lapp på ryggen. Vid varje personbästa får de en guldstjärna på sin lapp.
Har barnen inget personbästa i grenarna blir det självklart ett nytt personbästa för varje gren som
barnen testar.
Välkomna att delta den 14 november. Anmälan görs via tränarna. Mer info kommer inom kort.

Höstmilen
I år får Malmö Höstmil leva upp till sitt namn då vi flyttar loppet till den 24 november och flyttar ner
det till Ribban. Låt dig inte luras av namnet – du kommer kunna välja på både 5km och 10km.

Stöd MAI
Stöd MAIs ungdomsverksamhet med en donation genom swish till 1233360401. Märk ditt stöd med
”MAIs unga”.
Alla bidrag går oavkortat till MAIs ungdomsverksamhet för gemensamma aktiviteter och utveckling av
verksamheten. Med en ökad kunskap bland ledarna och ett brinnande engagemang skapar vi
gemenskap och glädje för en idrottslig varaktighet i MAI för föreningens barn och ungdomar.

MAI:s minibuss
Malmö AI har ca. 1 000 ungdomar i träning och kring 50 kontrakterade seniorer/juniorer. Vi är en
förening som ständigt är på språng, både till lokala skånska tävlingar och mer långväga. Stolta över
både bredden och eliten.
Då vi ofta åker på tävlingar tillsammans arbetar MAI nu på möjligheten att köpa in en minibuss och
låta 12 sponsorer stötta föreningen och våra ungdomar. Sponsorspaketet löper på tre år med en årlig
kostnad på 8300:- per andel. Bilen är avbetalad efter tre år men livstiden och exponeringen kommer
vara under minibussens hela livstid.
Exponering kommer att ske på:
- Träning och tävlingsresor
- Våra arrangemang i Malmö med ca 10,000 löpare
- Delar av våra Kalvinknat med totalt dryga 30,000 barn + deras föräldrar
Har ni frågor eller är intresserade av att köpa en andel, vänligen kontakta:
Staffan Jönsson, Elitrådet och drivande i Minibussprojektet 070-767 69 66
Mikael Wirstedt, klubbchef. 070-922 04 17 mikael@mai.se
Lars Hedner, ordförande Elitrådet. 0737-369 120 hedner.lars@gmail.com

Malmö Skolmästerskap 16-17 oktober
Intresset för Malmö Skolmästerskap var under förra året större än någonsin. För att kunna hantera
antalet starter har vi valt att dela upp arrangemanget på två dagar.

