
distriktsdomarutbildning
teori 28/4, 4/5, aug samt tävlingspraktik

08fri. inbjuder till distriktsdomarutbildning.
Utförlig information finner du i inbjudan. Se 
friidrott.stockholm.se > UTBILDNINGAR > 
Tävlingsfunktionärer - sista anmälningsdag 19 april.

Åsa Cumlin heter 08fri.s nya samordnare i 
funktionärsutbildningar.
Frågor besvaras gärna på asa.cumlin@sweco.se 
eller i undantagsfall 076-131 14 38.

ansökan
inomhustävling 2010/11

Sanktionsansökan för inomhustävling säsongen 
2010/11 skall vara Stockholm Friidrottsförbund 
tillhanda senast den 21 maj.
Ansökan ska ske i friidrottens nya IT-system, FRIDA. 
Läs mer i http://www.friidrott.se/tavling/frida/intro.aspx

anslå
inbjudningar på 08fri.s hemsida

Distriktets tävlingsarrangörer uppmanas att underlätta 
för tränare, aktiva och övriga intressenter att på 
ett enkelt och samlat ställe finna inbjudningar till 
distriktets tävlingar genom att anslå inbjudningar på 
08fri.s hemsida.
Skicka inbjudan i pdf-format samt uppgift på tävlingens 
hemsideadress till bjorn.sveen@stockholmsidrotten.se

08fri.Stockholm Friidrott
informationsbrev #2

Vecka 13–14/2010

tränarträff
22 april klockan 19.00 i sätrahall

Verksamma tränare och ledare i Sätrahall inbjuds till att i 
ett kort möte stämma av hur säsongen olika verksamheter 
fungerat i syfte göra förbättringar inför 2010/11.
Anmälan till vaktmästarna i hallen senast onsdag 21 april.

styrelsen informerar
från möten i februari, mars

• ansvarsfördelningen för styrelsens ledamöter har 
kompletterats med att Åsa Glovéus och Börje Wigfeldt 
särskilt följer verksamhetsdelen kallad Kansli
• Åsa Glovéus och Anders Johansson har utsetts till 
ombud vid Stockholm Idrottsförbunds och Idrottsutbil-
darna SISU:s årsmöten den 19 april
• fråga har avhandlats ang önskemål i tränarmöte i 
Sätrahall 4/2 att tilldelningen av träningskort och tider 
för de olika verksamheterna ska ses över till 2010/11 för 
att skapa bättre förutsättningar för kategorin 15 år-seniorer 
att kunna bedriva säker kvalitets-/grenspecifik träning
• Susanne Tsoumani har meddelat att hon av person-
liga skäl tar en, icke tidsbestämd, time out från sitt 
uppdrag som ledamot i 08fri.styrelsen

utgiVningsPlan 2010

nr  Vecka   nr  Vecka
1  4  2  13/14  
3  32/33  4 46

dm täVlingar 2010 

10 april Veteran/Vällingby Marathon Vällingby Duvbo IK 
18 april Terräng Mälarö Mälarö SOK 
13 maj Veteraner, dag 1 Källbrink IFK Tumba
15-16 maj Veteraner, dag 2-3 Sätra IFK Tumba
15-16 maj Mångkamp, 12 år-seniorer Tibblevallen Täby IS
19-20 maj Stafett Sätra Soik Hellas/
   Mälarhöjdens IK
5 juni Seniorer/Stockhlom Marathon Stockholm Hässelby/Spårvägen IK
18-20 juni Juniorer, 15-19 år/Huddingespelen Källbrink Huddinge AIS 
4-5 september Distriktsfinaler 12-14 år Enskede Hammarby IF
11 september Seniorer/Stockholm Halvmarathon Stockholm Hässelby SK/
   Spårvägens FK
återstår att fastställa datum för sommarens senior-DM på arena


