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arrangemang du kan ställa upp på. Går också bra att maila.
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Ett nytt tävlings- och arrangemangsår har börjat. Vi hoppas 
givetvis på nya framgångar för Utby IK och Ullevi FK, det finns 
goda skäl att tro på detta med den stora mängd duktiga aktiva, 
tränare och ledare i staben.

År 2014 gör vi en nystart för vår klubbtidning med fyra nummer 
där nummer 1 och 3 blir med mer riktad information (medlems-
avgifter, arrangemangsinfo etc.). Nummer 2 och 4 blir som tidi-
gare med längre reportage, resultatsammanfattningar, historik 
för hela klubben.

Med detta nummer får du två saker:

Inbetalningskort medlems- och träningsavgift
Ni som inte har betalt årets avgifter får med denna tidning en 
påminnelse i form av ett inbetalningskort med beloppet ni skall 
betala.

Det är av vikt att alla aktiva är medlemmar i klubben. Genom 
medlemsskapet är man försäkrad vid tävling och träning, både 
som aktiv och som ledare. Det är också en grund för olika bi-
drag till föreningen från våra friidrottsförbund.

Finns det inget inbetalningskort i kuvertet har ni ingen skuld.

Funktionär arrangemang 2014 
Vårt önskemål är att alla aktiva i våra träningsgrupper är med 
och hjälper till som funktionärer på några av våra arrangemang. 
Våra elitaktiva har dessutom ett ”krav” på att vara med vid minst 
fem tillfällen. 

Utöver detta tar vi gärna hjälp av ledare, föräldrar, grannar, 
kompisar och gamla aktiva som på detta sätt vill bidra med en 
hjälp till klubben.

Skicka in den lösa blanketten senast oss tillhanda 11 april ! 
 
Den tryckta blanketten i tidningen behåller du som din egen 
information/påminnelse.

Curre          Roger

Angeredshallen, mars 2014, foto Roger Andersson



FUNKTIONÄRSANMÄLAN 

På uppdrag av styrelsen försöker vi få bättre koll på våra 
funktionärer i samband med tävlingar. 

------------------------------------------------------------------- 
Aktiva kräver vi skall deltaga som funktionär vid 5 tillfällen varje år! 
Övriga kan vi bara vädja till! 
Detta hittar vi naturligtvis inte på för skoj skull. Tävlingar står för ca 50 % av 
våra intäkter. Alltså oerhört viktiga! 

Så boka redan nu dessa dagar i din almanacka så inget annat kommer i vägen! 

Kryssa på de du                Denna kopia 

kan vara med!                  sparar du ! 

Exempel      
Snöloppet    X      genomfört 
_____________________________________________________________ 

Måndag 12 maj Vårruset        ________________      ____________ 

Torsdag  15 maj STAV Göteborgsvarvet    _____________     ____________ 

Lördag 17 maj Göteborgsvarvet        _______________     ____________ 

Söndag 8 juni Angeredsspelen         _______________    ____________ 

Lördag 23 augusti  MIDNATTSLOPPET   ______________      ____________  

Helgen 22-23 Nov  Adventspelen         ______________      ____________ 

 

Naturligtvis är vi fullt medveta om att det kan vara svårt att redan nu veta exakt 
vad man gör några månader framåt! Men nu testar vi denna variant och 
förväntar oss att ni i alla fall försöker och skickar tillbaka. 
 

Namn ______________________________________________  

Vi ber er att skicka tillbaka till Utby IK, Friidrottens Hus, 414 76 Göteborg  
eller email   utby@ullevi.nu    senast fredag 11 april oss tillhanda! 



Notiser om lite av varje...
Resultat, rekord, aktiva och träning

Friidrott

Orientering

Nybörjarkurs i orientering för ungdomar och vuxna
Utby IK håller två kurser för nybörjare under våren, en för ungdomar och en för vuxna. 

Båda kurserna är samtidigt och på samma plats. Vi håller till vid vår klubbstuga i Bergsjön. 
Start 23 april kl.18.00. Anmälan vilken kurs du vill gå senast 17 april till:

britt.birklin@gmail.com eller mobil: 0730-604762

Lite om inomhussäsongen 2013-14
Inomhustävlandet ökar varje år och är nu faktiskt större än utomhus i antalet starter räknade. Men det har ju mest med 
de yngre att göra. Många yngre (8-13 år) har ju friidrott som en aktivitet under vintern. Men på sommaren är man med 
föräldrarna på landet och håller ofta upp med friidrotten till hösten då man hänger på igen.

Många äldre ägnar vintern åt grundträning och få aktiva satsar direkt på inomhussäsongen. Det är utomhussäsongen 
som gäller för de flesta.

Men några har utmärkt sig lite extra ändå genom att gå till Final i vinterns SM-tävlingar:

K seniorer 3000m 2:a  Charlotta Fougberg
K seniorer  60m  4:a  Khaddi Sagnia
M22  1500m  4:a  Joel Zackrisson
K22   Viktkastning 7:a Stephanie Ericsson
P17   Tresteg  7:a  Viktor Johansson
P16    1500m  4:a  Suldan Hassan
P16     60m  Final  Isak Adam
P15    1000m  4:a  Ishak Suleiman Ali 
F15     3-steg   1:a Fatima Koné

Du som vill hålla dig ajour med klubbens nyheter kan 
med fördel läsa på klubbens hemsida:  www.utbyik.se
Vi har fått ett antal nya till föreningen som ni kunnat läsa om på hemsidan 
under våren. Det senaste tillskottet som blev klar alldeles nyligen är Kevin 
Frankl. Kevin är mångkampare och vann så sent som i februari 2014 
inomhus-SM Mångkamp P19-klassen. Kevin ingår i Kathrin Klaups stall. 

Vi hälsar honom hjärtligt välkommen och hoppas att han skall trivas i 
Utby-gemenskapen.

Text: Curre Ljung Kevin Frankl, foto Deca Text & Bild

Angered Tidning hade en stor artikel om 
Khaddi Sagnia den 22 februari 2014.


