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SM-tävlingär i fokus!
Vi är mitt inne i den mest hektiska och spännande tävlingsperioden på året, med alla SM-tävlingar
runt om i landet. Det är nu årets tuffa träningsperioder med uppbyggnad ska ge resultat med
formtoppningar i rätt tid. Det är också nu det kommer att avgöras hur många SM-poäng vi kan få
med oss hem till klubben. Vår målsättning är att inom några år åter bli en topp 10 klubb i Sverige. Vi
har många lovande juniorer i Sverigetoppen, eller vad sägs om medaljskörden på hela 16 medaljer på
JSM och USM, 6 Guld, 6 Silver och 4 Brons!
För att få fler aktiva att etablera sig på seniornivå måste vi se över strukturen i klubben. Håkan
Setthammar har fått i uppdrag av styrelsen att ta fram en plan på hur övergången till grenspecifik
träning ska fungera för våra lovande ungdomar som vill satsa. Ska vi lyckas måste vi göra det
tillsammans!
Landslagsuppdrag
Det är mycket glädjande att vi har flera aktiva som blivit uttagna i landslaget i år. Elsa Wallenius,
Hassan Abdiqadir, Jennifer Andersson och Virva Rylander i Nordiska Juniorkampen. Alfons Haals och
Albin Wallenius i Ungdomsfinnkampen och Malin Marmbrandt i Finnkampen. Det är stort att få
representera Sverige, även om vi är vana att tävla i blågult. Grattis!
Gurkspelen
Gurkspelen blev en succé med över 1800 starter. Som vanligt fick vi mycket beröm för
arrangemanget. Ett stort tack till alla funktionärer!
Men av någon anledning hade vi väldigt få startande från VFK i de yngre klasserna. Kan det bero på
att de flesta grupper har uppehåll under juli månad? Lägger alla grupper ut information om tävlingen
på sina laget-sidor och tar in anmälningar? Vi vill ha fler deltagare från vår egen klubb på våra egna
tävlingar.
Anmälningar till våra egna tävlingar
Vi vill uppmana alla att anmäla så tidigt som möjligt till våra egna tävlingar. Ju fler deltagare vi kan
visa upp tidigt, desto fler kommer från andra klubbar. Nu är det många som är ute i sista stund och vi
får in för många efteranmälningar. Det ställer till det med tidsscheman som måste ändras i efterhand
och mycket merarbete för kansliet. Vi kommer därför inte att godkänna efteranmälningar utan avgift
från våra aktiva. Efteranmälningar till alla tävlingar betalas alltid av den aktive.
2019 års arrangemang
Till följande arrangemang behöver vi funktionärshjälp.
26 augusti Blodomloppet
14-15 sep Svealandsmästerskapen på Arosvallen
Vi önskar våra aktiva lycka till på SM och i Finnkampen!
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