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Nu kan vi äntligen arrangera motionslopp utan restriktioner 
och Malmö Höstmil är först ut. 

Passa på att springa detta snabba lopp i Bunkeflostrand där du själv kan 
välja distans under loppet. Du väljer 5 km eller 10 km beroende på hur 
kroppen känns.  Tipsa kompisar och kollegor om denna möjlighet eller 
varför inte ta med hela familjen på denna aktivitet. Mer info och anmä-
lan finns på hemsidan https://malmoloppen.se/malmo-
hostmil/                    

Pepparkaksspelen 

Boka in lördagen den 11 december och kom till Atleticum för inomhus-
säsongens första tävling för alla aktiva i åldersklasserna 7-14 år. Anmä-
lan till tävlingen sker genom tränarna och du som förälder önskar vi gi-
vetvis anmäler dig som funktionär på något av passen som finns i 
funktionaren.se. VI hoppas på en härlig tävlingsdag med full aktivitet i 
hela hallen. 

 

Att vara funktionär i MAI  

MAI är en ideell förening och därför är engagemang från er alla en av 
nycklarna till föreningens framgångar. MAI har en stor arrangemangs-
verksamhet för att finansiera friidrottsverksamheten, under ett år gör vi 
ca 10 olika arrangemang, arenatävlingar och motionslopp och totalt 
krävs ca 1200 funktionärer. Vårt mål är därför att alla 700 aktiva med-
lemmar (tränar regelbundet i klubben) ställer upp vid två tillfällen per 
år. 

Som funktionär kommer du med i föreningens gemenskap, det är roligt 
att vara funktionär och du lär dig mer om ditt barns förening och idrott! 

Det finns arrangemang och uppdrag för alla, genomgång på plats.  

Anmäl dig som funktionär på mai.funktionaren.se 

Kommande arrangemang:  

Malmö Skolmästerskap 17-18 nov  

Pepparkakspelen 11 dec 

Malmö Höstmil 13 nov 

 

 

Bingolotter  

Nu är det snart 

dags att redovisa 

denna omgången 

av bingolottssäl-

jande. Sista redo-

visningsdatum är 

den 26:e oktober. 

Vi vill också förvar-

na om att vi strax 

kommer sälja en 

omgång bingo-

lotter till. Denna 

gången i samband 

med uppesittar-

kvällen. Håll utkik 

efter detta! 

Terräng SM i 
Höganäs 

Följ våra 6 delta-
gare på plats eller 
via webben helgen 
23-24 oktober. 
Tävlingarna löps i 
Höganäs och är du 
intresserad finns 
mer att läsa på 
arrangörens hem-
sida https://
friid-
rott.smfriidrott.co
m/tavling/terräng-

sm-2021 . 
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