Januariinfo 2018
Välkomna till ett nytt år hos oss på MAI. Hoppas ni är laddade för ett nytt, spännande år!

Kommande Aktiviteter
Datum
13/1
20-21/1
25/1
27-28/1
3-4/3

Namn på aktivitet
Sprinterträffen
Quality Hotel Games
Funktionärsfest
Pallas-spelen
Malmö Indoor Challenge

Plats
Lund
Växjö
O’Learys, Stadion
Atleticum
Atleticum

Sista anmälning
4 januari
7 januari
10 januari
15 januari
Mer info kommer

Klicka på tävlingen för att komma till anmälningsformuläret.

Malmö Indoor Challenge – MAI:s nya ungdomstävling
Den 3-4 mars arrangerar MAI för första gången den nya inomhustävlingen Malmö Indoor
Challenge för barn och ungdomar mellan 7-14 år. Mer info kommer efter jul- och
nyårshelgen.

Första träning 2018
På hemsidan hittar ni info om gruppernas första träningspass för 2018.

Funktionärsfest
Vi bjuder in alla som varit funktionärer 2017 till en funktionärsfest på O’Learys, Swedbank
Stadion, den 25 januari. Vi bjuder på mat och dryck och pratar om året som varit och det
spännande året som ligger framför oss. Anmälan gör du till Emelie@mai.se senast den 10
januari. Glöm inte att uppge eventuell specialkost.
Åldersgräns: 18 år.

Arrangemang 2018
Under 2018 kommer vi ha ett fullspäckat arrangemangsprogram och som vanligt behöver vi
er hjälp för att göra arrangemangen så bra som möjligt. Våra arrangemang betyder mycket för
föreningens ekonomi och vår framtida verksamhet. Som funktionär utgör du en viktig del.
Tillsammans ska vi se till att både vi och deltagarna får fantastiska upplevelser

Träningsläger Nerja
Den 25 mars-1 april 2018 arrangerar MAI träningsläger till Nerja i Spanien för våra ungdomar
mellan 15-19 år. Mer info och anmälan hittar ni här.

Quality Hotel Games 2018
Mellan den 19-21 januari arrangerar vi årets första tävlingsresa till Quality Hotel Games i Växjö. För
den som vill åker vi gemensamt upp över helgen och bor på Clarion Collection Hotel Cardinal. Mer info
hittar ni här!

Malmöloppen – alla våra lopp under samma tak!
Nu finns alla våra lopp samlade under samlingsnamnet Malmöloppen. Du hittar oss på hemsidan
malmoloppen.se samt på Facebook och Instagram under namnet Malmöloppen. Följ oss och dela våra
inlägg – då kan vi bli ännu större och ännu bättre! Ju fler desto roligare, eller hur?

