Kære aktive og forældre i TIF Ungdom

Så må den sidste sne vist være smeltet, så vi trænger til at komme ud i den friske luft og nyde solen ☺
Vi har besluttet at gå udendørs første gang:
Onsdag den 11/4 kl. 16.30 på Lyngby Stadion
Vi træner derefter i hele udendørssæsonen alle mandage og onsdage fra 16.30 – 18.00 på Lyngby Stadion.
I skal huske at få drikkedunken og tøj med til vejret, der godt kan være lidt køligt, selvom det er forår.
Vi vil skyde udendørssæsonens i gang med et lille, uformelt klubstævne:
Onsdag den 18/4 kl. 16.30 – 18.00 på Lyngby Stadion
Her kan I få afprøvet, hvad I kan lige her og nu. Det er altid sjovt at se, om man så forbedrer sig hen over
sommeren. Vi håber nogen af jeres forældre har tid og lyst til at være med som ”dommere” (holde
målebånd, samle bolde op, rive i sandgrav osv.). Det kræver ikke nogen forkundskaber, men
er en god mulighed for at komme tættere på de forskellige discipliner.
Klubben er meget glade for ungdomsafdelingen, og vi ønsker kun at motivere og opmuntre
jer til at fortsætte med at prøve kræfter indenfor atletikken. Jeres forældre kan sikkert
bidrage med gode ideer og/eller spørgsmål. Og dem vil vi meget gerne vende med jer. Så vi vil i forbindelse
med overgangen til udendørssæsonen invitere forældre til kaffe/te og en bid brød/kage:
onsdag den 2/5 kl. 17.30 – 18.00 i (fodbold)loungen på Lyngby Stadion
Benyt denne lejlighed til at lære andre forældre bedre at kende ☺
Forældretilmelding til hhv. klubstævne/forældre arrangement kan ske ved at aflevere sedlen her til en
træner eller skrive en email til lijo2408@gmail.com
Senest mandag 16/4
Mvh. Ungdomstrænerne

------------------------------------------------------------------ KLIP ----------------------------------------------------------------------

Forældre til ___________________________
Vi kommer ________ forældre til klubstævne som hjælpere, onsdag den 18/4
Vi kommer ________ forældre til forælderaften, onsdag den 2/5

