Juniinfo 2018
Kommande Aktiviteter
Datum
3 juni
9 juni
14 juni
16 juni
29 juni-1 juli
4 juli
6 juli
22 juli
27 juli

Namn på aktivitet
Bedaspelen
Trelleborgsspelen
MAI Sprintmångkamp
Finish Games
Världsungdomsspelen
Sommarspelen
Öresundsspelen
Ystadspelen
HAIS-spelen

Plats
Klippan
Trelleborg
Malmö Stadion
Vellinge
Göteborg
Kristianstad
Helsingborg
Ystad
Hässleholm

Sista anmälning
Datum passerat
Datum passerat
8 juni
3 juni
3 juni
23 juni
23 juni
8 juli
9 juli

Anmälan till tävlingar sker till tränaren i god tid. Världsungdomsspelen, som är en tävlingsresa,
sköter man själv anmälan till via länken nedan.

Världsungdomsspelen
Det är återigen dags för årets roligaste tävlingshelg i Göteborg – Världsungdomsspelen. Den
29 juni-1 juli åker laget upp tillsammans för en helg med tävlingar, övernattning på Scandic
Crown, Liseberg och andra roligheter. Ni som är födda 2006 eller tidigare varmt välkomna att
anmäla er till tävlingen. Detta gör ni via länken nedan:
https://docs.google.com/forms/d/1PWJqj-fmkNyhyh8vqr46M61iOeBlCgxBXlpDcJy1pD8/edit

MAI:s sprintmångkamp
MAI:s klubbtävling Vårtävlingen flyttar i år ut på Malmö Stadion och blir en serie där
Sprintmångkamp är först ut. Senare kommer vi även ha hopp- och kastmångkamp. Mer info
hittar du på MAI:s hemsida. Anmälan gör du till din tränare.

Tematräning – höjdhopp
Vår nya höjdhoppstränare Andreas har dragit igång tematräning med fokus på höjdhopp. Ni
som är mellan 12-15 år är välkommen till Andreas träningar på måndagar mellan 18.00ca.19.30. Samling på höjdhoppsmattan på Atleticum.

Sommaruppehåll
Många av våra träningsgrupper tar uppehåll under sommaren. Datum för sista träning
kommer upp på hemsidan inom kort.

Friidrottsskola på sommarlovet
Som vanligt välkomnar vi alla barn födda 2005-2011 till vår friidrottsskola under sommarlovet.
Vecka 25, 26,27, 31 och 32 blir det fartfyllda veckor med friidrottsträning, nya kompisar och
andra spännande inslag. För mer info och anmälan: http://www.mai.se/friidrottsskola

Kläder
På kansliet har vi fått in ett stort lager tävlingskläder. Sugna på att köpa? Kontakta
Emelie@mai.se för mer information eller beställning.
På Stadium i Svågertorp säljs våra överdragskläder, ryggsäckar, t-shirts och shorts.

Kalvinknatet Malmö och Malmöloppet – 10 juni
Den 10 juni upprepar vi förra årets succé då vi kör en heldag i hälsans tecken. På förmiddagen
bjuder vi in alla barn födda 2007-2015 år att springa Kalvinknatet på Tallriken. På
eftermiddagen är det de vuxnas tur att ge sig ut och springa Malmös vackraste mil –
Malmöloppet!
Precis som vanligt behöver vi er hjälp för att göra detta så bra som möjligt. Därför är vi
tacksamma om ni anmäler er som funktionärer via länken nedan. I nuläget behöver vi som
mest funktionärer till Malmöloppet, då många redan anmält sig till Kalvinknatet.
https://docs.google.com/forms/d/1oxRuk-DfLrLkkDDSNImLF0RaI8CvehbhWvg7R4dJLpI/edit

Hanna – MAI:s nya samordnare
Vi välkomnar vår nya kollega Hanna Katsler Mölstad till oss på MAI. Hanna är sedan tidigare
ungdomstränare och jobbar sedan i mars även på kansliet. Hanna arbetar framför allt med
MAI:s barn och ungdomsverksamhet, dess aktiva och tränare.

Tack för denna terminen.

Trevlig sommar!

