Informasjon fra styret i Molde Olymp
Hei.
Her kommer litt informasjon fra styre i Molde Olymp
Treninger
Vi starter opp igjen med trening på Molde Idrettspark hver tirsdag og torsdag kl 18:00 -19:30 for alle
fra 10 år og oppover. På grunn av noe redusert trenerkapasitet ønsker vi at barn under 10 år, har
med seg en foresatt som kan hjelpe til på treningene. Velkommen til ny sesong alle sammen!

Retiroløpet
Vi skal arrangere Retiroløpet lørdag 22. april. I den forbindelse har vi behov for noen foreldre til å
hjelpe til i kiosken, være løypevakter o.l. Fint om du gir beskjed snarest mulig til s.iv.k@hotmail.com
eller tlf 400 79 471 hvis du har mulighet til å stille opp for klubben den dagen. De første som melder
seg får selvsagt velge oppgaver først

Lisens
Alle som fyller 13 år eller mer i 2017 må ha helårslisens for å delta på banestevner i friidrett.
Resultater som oppnås uten lisens vil ikke komme med på statistikken. Les mer om lisens her:
https://www.friidrett.no/mosjon/lisens/ Har du helårslisens er du også forsikret på trening og alle
friidrettsarrangement du deltar på.

Påmelding til stevner 2017
Alle melder seg på og betaler startkontingent til stevner, hver for seg. I år vil klubben dekke
deltakernes startkontingent i ettertid. Du får refundert kontingenten for de øvelsene du stiller opp i.
For å profilere Molde Olymp forutsetter refunderingen at du stille i klubbens drakt, både under
øvelsen og på premiepallen. Drakt får du kjøpt hos vår samarbeidspartner Sport1 ved Roseby.
Når du har vært på stevne sender du epost til arvidott@online.no med opplysninger om
 hvilket stevne,
 øvelser og
 ditt/foresattes kontonummer.
Ordinær startkontingenten for alle øvelsene du har deltatt i, blir så refundert av klubben. Eventuell
ekstra startkontingent på grunn av for sein påmelding må du dekke selv.
Vi satser på å få til en bestillingsdag for klubbtøy på en av de første treningene etter påske. Nærmere
beskjed kommer.
Vi ønsker dere alle ei god påske og velkommen til en ny friidrett- sesong 18. april
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