Referat af forældremøde 23 april

Nye træningstider:
Tirsdag: 17:00-18:30
Torsdag: 17:00-18:30

De kommende stævner og holdkampe:
Der er en del stævner i denne udendørssæson. Især holdkampene imod Bac og FIF er vigtige stævner, som
plejer at være supergode og hyggelige også for nye atleter i klubben. Tilmelding til hvert stævner (dog ikke
øst ungdom) skal ske på event.

•

2 maj: holdkamp Bak- Bac

•

4-5 maj: Tårnby games

•

14 maj: holdkamp FIF-Bak

•

1 juni: Eurotrack

•

8-9 juni: Hvidovre open

Sociale arrangementer
Jubilæumsfesten:
I angående af Ballerups 45-års jubilæum er der planer om at skulle afholde en fest i slutningen af Juni.
Indenfor de nærmeste par uger vil der komme nyheder op omkring denne begivenhed.
Tur til Bornholm:
I slutningen af august er der planer om, at vi skal en tur til Bornholm. Indenfor de næste par uger vil der
komme en udmelding omkring den kommende tur.
Klubmesterskaberne:
Der vil i starten af september bliver afholdt klubmesterskaber, hvor alle klubbens atleter kan lave en lille 3
kamp. Super hyggeligt arrangementer, hvor der måske også er en smule mad bagefter.
Årsfesten 2019:
Den første fredag i november måned vil der blive afholdt årsfest. I løbet af dette arrangement vil der blive
serveret god mad, kåres årets leder og atleter samt meget mere. En super hyggelig aften som er klart
anbefalelsesværdig.

Præsentation af trænere
Trænerne i denne udendørssæson er:

•
•
•
•

Mette Marie Jensen
Mike Dennis Aagaard Hansen
Tobias Zornig
Rebecca Spiegelhauer

Holdledere og funktion
For at gøre det lettere for de unge atleter at være til stævne, så har der været snakket om at have
holdledere til stævner, som kan hjælpe og støtte. Holdleders funktion er at hjælpe udøvere med praktiske
ting, såsom at hjælpe atleten med startnumre, for dem til at huske at varme op, måske bage en kage mm.
Det er dog vigtigt at sige, at hvis man tager rollen som holdleder, så er det ikke bundet at man skal være til
alle stævner. Man kan sagtens vælge at tage rollen som holdleder til et stævne for derefter ikke at have den
ved andre.

Kommunikationssystem:
Det blev aftalt på mødet at vi ville oprette en Facebook gruppe, hvor forældre kan se vigtige informationer
angående træning, stævner og arrangementer. Vi vil klart anbefale forældre at blive medlemmer af denne
gruppe, da der vil komme mange informationer på denne side. Den nye gruppe hedder: Ballerup AK Maxi &
Mini.

