Nyhetsbrev 2017-04-13
Hej alla i Umeå Brottning!
Påsken står för dörren och påskharen kämpar mot vädrets makter för att hinna leverera alla välfyllda
påskägg i tid! Tävlingar och träningsläger har avlöst varandra hela terminen och brottare från
föreningen har skördat stora framgångar på tävlingsmattor runt om i Europa. Under våren har bland
annat Tilda Tärnklev och Gustav Månsson tagit guld vid junior-SM respektive ungdoms-SM och Oskar
Månsson ett ungdoms-SM-silver och ett brons vid Europas största brottningstävling Tallinn Open. Att
det går så bra för brottarna är ingen slump. Om något bevisar det att allt hårt arbete de lägger ned
dag efter dag, vecka efter vecka ger utdelning.
Även tävlingsgruppens brottare är rejält på gång och förra helgen deltog ett stort gäng på Wasacupen
i Mora med gott resultat. Brottarna i tävlingsgruppen tar jättekliv framåt hela tiden och snart får
elitgruppens brottare se upp!
I alla föreningens grupper är aktiviteten på mattan hög och mattytan och syretillgången något
begränsad! Det är kul att se vilken fart det är på brottningen i Umeå! Vi hoppas det fortsätter så.

Träning under påsken
Skolorna tar påsklov och så även Umeå Brottning.
Brottarlekis
Ingen träning 16 eller 23 april.
Teknikgruppen
Ingen träning skärtorsdag 13 april och ingen träning påsklovsveckan, v. 16.
Tävlingsgruppen
Ingen träning skärtorsdag 13 april och ingen träning påsklovsveckan, v. 16. Brottare från
tävlingsgruppen är dock välkomna att vara med på elitgruppens träning onsdagen den 19 april kl.
19.00-20.30.
Elitgruppen
Ingen träning fredagen den 14 april och v. 16 endast träning onsdagen den 19 april.
Brottarfys/cirkelträning
Ingen träning skärtorsdag 13 april och ingen träning tisdag 18 samt torsdag 20 april.
Nybörjare äldre Träning som vanligt onsdag 19 april.

Klubbkläder Team Sportia
Klubbkvällen blev lyckad och förhoppningsvis har de flesta provat ut nya Umeå Brottnings-kläder. Om
någon missade klubbkvällen finns det möjlighet att fram till den 23 april ta en tur förbi Team Sportia
på Ersboda och lägga en beställning. All betalning av klubbkläder kommer att ske via swish till
föreningens swishnummer 123 461 215 6. Information kommer att skickas ut när kläderna är klara
för avhämtning. Om någon inte har möjlighet att betala via swish vill vi att ni hör av er till oss,
umebrottning@gmail.com

Intresseanmälan träning höstterminen 2017
Ett formulär kommer att läggas upp på hemsidan där vi kommer att samla alla intresseanmälningar
för brottarlekis och teknikgruppen. Brottare som redan är med i någon av träningsgrupperna kommer
att ges förtur. För övriga gäller principen först till kvarn. Även brottare som har varit med tidigare
måste dock göra en intresseanmälan för att vi ska kunna ha koll på hur många som har anmält sig.
Information om när formuläret ligger på hemsidan kommer att mejlas ut till alla medlemmar samt
läggas upp på föreningens Facebook.
För deltagande i brottarfys och nybörjare äldre krävs ingen föranmälan!

Blodomloppet
Umeå Brottning kommer att anmäla lag till blodomloppet och vi hoppas att du vill vara med!
Tisdagen den 23 maj 2017 är det åter dags för Umeås största motionsarrangemang. Vi joggar och
springer tillsammans för att uppmärksamma den livsviktiga blodgivningen och främjandet av en
hälsosam livsstil och bygger samtidigt klubbkänsla och fikar tillsammans efter loppet.
Umeå Brottning står för hela kostnaden för alla aktiva i Umeå Brottning. För föräldrar och andra med
koppling till klubben står föreningen för halva kostnaden. Då kostar det 120 kr att vara med.
Kostnaden betalas till föreningens swishnummer 123 461 215 6 och märks med "Blodomloppet samt
för- och efternamn".
Sista anmälningsdag för deltagande i Umeå Brottnings lag är den 1 maj.
Mer information och anmälan

Sommaravslutning
Den traditionsenliga sommaravslutningen med grillning och prisutdelning sker i år den 7 juni i
Holmsund med start kl. 18.00. Mer info kommer. Boka in kvällen!

Ny träningshall
Om någon har missat det, Umeå Brottning får en ny träningshall under våren 2018. Den nya hallen
ligger på Mariehem i Astras gamla lokaler i anslutning till ICA Kvantum. Detta kommer att bli ett lyft
för brottningen i Umeå!
Tack för att du tagit dig tid att läsa detta nyhetsbrev från Umeå Brottning.
Å styrelsens vägnar, Samuel Eriksson
Mer info? www.umeabrottning.se Funderingar? umebrottning@gmail.com

