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Kommande Aktiviteter
Datum

Namn på aktivitet

Plats

Sista anmälning

17/11
1/12
13/1-19
19-20/1

Stjärnspelen
Julchansen
Malmö Indoor Challange
Quality Hotel Games

Atleticum
Atleticum
Atleticum
Växjö

8/11
20/11
3/1-19
6/1-19

Anmälan till Stjärnspelen, Julchansen och Malmö Indoor Challange görs via tränare.
Quality Hotel Games hittar ni mer info om nedan.

Bingolottos julkalendrar
I år har MAI valt att sälja Bingolottos julkalendrar. Eftersom vi under året fått köpa in funktionärer från
andra föreningar till våra arrangemang behöver vi nu sälja kalendrarna för att kompensera för de extra
utgifter vi haft under 2018. Försäljningen av kalendrarna gynnar föreningen och förhoppningsvis också
dig som köper den. Kontakta Hanna@mai.se om du är intresserad av att köpa och sälja.

Medlems- och träningsavgift 2019
Snart ska medlems- och träningsavgiften för 2019 betalas. Fakturan som landar i er inkorg inom kort
ska vara betald senast 31/1. Mer info om medlemsavgiften och vilka förmåner den ger finns på vår
hemsida www.mai.se

Höstmilen
Den 24 november arrangerar vi årets sista motionslopp, Höstmilen. Start och mål hittar du på
Limhamnsfältet och loppet går till Kallbadhuset och tillbaka igen. Banan är fem km, där löparna har
möjlighet att springa antingen ett eller två varv.
I år har vi valt att inte dela ut medaljer till löparna och istället skänka pengarna till
prostatacancerforskningen. Vill du ge en slant till insamlingen är du varmt välkommen att göra det via
länken: https://insamling.prostatacancerforbundet.se/fundraisers/malmo-hostmil-24-november

Erbjudande till våra medlemmar! Spring 2 betala för 1.
Utmana din vän, respektive, förälder, skolkamrat, ditt barn eller kanske kollega och spring Höstmilen!
Sprid informationen om loppet till alla dina nära och kära. Kanske blir ni ett helt gäng som utmanar
varandra i årets höstlikaste lopp. Anmäler du dig själv och en till betalar ni bara 200:- (ord.pris 400:-).
Anmälan skickar ni till Annika@mai.se. Döp mejlet till ”Medlemserbjudande Höstmilen”.

Quality Hotel Games 2019
Mellan den 18-20 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 Quality Hotel Royal Corner. Mer info om
tävlingen, anmälan och resan kommer inom kort.

SM-pokalen
Så var den vår, SM-pokalen! Liksom förra året blev MAI Sveriges bästa friidrottsförening. MAI plockade
under årets SM-tävlingar hem hela 99 medaljer, varav 40 guld, 29 silver och 30 brons, vilket gav
sammanlagt 402 poäng. Bakom MAI hittar vi, på 375 poäng, Ullevi FK som var tätt följt av Hässelby SK
på 371 poäng. Vi gratulerar alla som bidragit till MAI:s seger. Bra jobbat och ett stort lycka till
kommande säsong!

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.

