Hej,
Äntligen har farten lyfts på Slottsskogsvallen och sommarsäsongen är i gång!
Och inne i Friidrottens Hus påbörjades under tisdag målningen av de nya banorna.
I junis föreningsbrev får du en helhetsbild över föreningens möjligheter till träning då det
ändras fort och ofta just nu, och renoveringen i Friidrottens Hus gör det utmanande att ha
god framförhållning. Notera gärna att friidrottsskolor vecka 26 påverkas.
Men vi börjar i solen ute på Slottsskogsvallen.
Kulstötning sker på gruset
Slottsskogsvallen är en kommunal anläggning som Göteborgs Friidrottsförbund bokar
tider på, tillsammans med andra. Detta gör att ni som förening behöver förhålla er till de
ramar som gäller där. (Precis som ni brukar!) Däremot just nu, för att GFIF fortsatt ska
kunna få tillgång till arenan, gäller särskilt att:
o

Kulstötning sker endast på gruset. När det sker på gräsmattan blir det stora (och
jättefula) hål, som inte önskas av motionscentralen.

För att motionscentralen ska kunna erbjuda er en riktigt fin sommar på Slottsskogsvallen,
fortsätt gärna att påminna varandra om;
o

För att träna utanför bokade tider behöver du betala engångsentré eller köpa ett
årskort.

o

Tävlingsutrustning nyttjas enbart vid tävlingar.

Träningsutrustning i sommarförrådet
o

Vart kan du placera träningsutrustning?
Det finns ett utrymme i sommarförrådet för er att placera träningsutrustning.
Däremot är det ni som förenings eget ansvar att fylla på med material och hålla
ordning. Slottsskogsvallen tillhandahåller inte träningsutrustning såsom kulor, spjut
etcetera. En container tillhörande GFIF, finns placerad bakom tornet vid 300mstarten.
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Plocka ut – plocka tillbaka – principen.
o

Redskap som plockas ut från sommarförrådet ska också plockas in.
Häckar ska flyttas tillbaka till häckvagnar och krattor ska ställas tillbaka.
(Sådant man vet men kanske ibland kan tänka att någon annan gör. Nähäru.)

o

Är du ofta kvar efter motionscentralens öppettider? Stäng gärna grinden.

Sommar på Slottsskogsvallen & Friidrottens Hus!
Stängt vecka 26 för arrangemang.
Från tisdag vecka 26 till och med måndag vecka 27, är Slottsskogsvallen stängd.
För att planera er träning och friidrottsskolorna på bästa sätt, ta hjälp av
bokningssystemet. För att se alla bokningar och för att boka andra arenor, klicka här.
Under sommaren har Göteborgs Friidrottsförbund bokade tider, tillgängliga för alla
föreningar inom GFIF.
Måndag-torsdag 16.30 – 19.30
Fredagar 16.00 – 19.00
Lördag-söndag 09.00 – 14.00

Friidrottens Hus stängt vecka 26
De nya banorna är nu på plats, och målningen är genomförd. Men ännu kan du inte ropa
hej! (fast man vill ju)
För att målningen ska vara hållbar över tid, behöver det tid att sätta sig, innan träningen
och friidrottsskolor kan fortsätta.
Eftersom förutsättningarna kan ändras fort, hittar du alltid aktuella öppettider på
goteborgfriidrott.se. Friidrottens Hus är däremot stängt hela vecka 26.

------------------------------------------------------Har du några frågor kring möjligheter för gruppens träning? Hör gärna av er till:
Alexander Nilsson, Friidrottskoordinator alexander.nilsson@goteborgfriidrott.se
Johan Lindh, t.f. Friidrottschef johan.lindh@goteborgfriidrott.se

Hälsningar,
Team Friidrott, Göteborgs Friidrottsförbund
Johan, Sara, Alexander, Gustaf, Anders, Tommy & Lars.
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