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Den 6 juni är klubben på plats i Stadsparken med trampolin och jonglering
klockan 11-15. De som vill hjälpa till samlas klockan 10.00 i Stadsparken.
Klubben bjuder på glass till alla som kommer och hjälper till =)

Årets riksläger vecka 28 är i Hestra. En vecka fylld med aktiviteter och ca 1300
frisksportare! Åk dit med familj och kompisar! =)
Årsmöte 2017 – Vi var många som deltog på årsmötet. På årsmötet valdes
Pontus Gustafsson och Lovisa Björk in som nya i styrelsen samt Regina Westas
valdes till klubbens nya revisor. Många bra diskussioner kom upp och besluten
gjordes till fördel för klubben och dess medlemmar, bland annat att vi inte ville
höja medlemsavgiften i år.
Vårkurs – Pontus, Filip, Oliver och Bengt gick Frisksport Basic, där de lärde
sig mer om ideologin och pedagogik, och Lovisa, Lovisa, Rakel och Molly gick
cheerleading för att lära sig mer om akrobatik och pedagogik.

Detta firar vi i samband med våra uppvisningar!

Klubben bjuder in till uppvisning där
medlemmarna visar vad de lärt sig.
Tisdagen den 23 maj klockan 18.00 i
Nävertorpshallen =)
Cirkusartisterna träffas senast klockan 17.00
(båda grupperna)

Vecka 31 kommer cirkusskolan till Katrineholm i år igen =)
Gå in på www.frisksport.se/cirkusskola och anmäl dig och dina kompisar!

Måndagen den 7 augusti (vecka 32) klockan 14-17 i Stadsparken är det barnens
dag och klubben är självklart där med trampolin och jonglering =)
De som vill hjälpa till samlas klockan 13.30 i stadsparken, i närheten av gröna
kulle huset och klubben bjuder självklart på glass!

22 april – Klubben är med på ”Kulturdag för barn” klockan 11-14 utanför
biblioteket i Katrineholm. Vi samlas 10.30 och laddar upp =)
Frisksport arrangerar många aktiviteter i hela landet. Kom ihåg att surfa in på
www.frisksport.se lite då och då för att hålla dig uppdaterad.

Höstterminen drar igång den 29 augusti klockan 17.00 (18.00, andra gruppen)
Vi önskar alla medlemmar en glad påsk och trevlig sommar!
/FK Björken

