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 Privat sponsor: 

Jørgen Hyllegaard 

Indlæg Lone Mikkelsen Seniormotion 

Vi sender de varmeste sommerhilsner med tak for et godt samarbejde og deltagelse 

ved vores arrangementer i første halvdel af 2017. Det har for os været fantastisk at 

møde den gejst I er kommet med både til vores arrangementer og den positive modta-

gelse vi er modtaget med ude i foreningerne. 

Alle I ildsjæle er en stor gave til frivilligheden og vores fremtidige samarbejde i SAI. 

Vi har udvalgsmøde om  kort tid for planlægning af tilbud til jer for efterår/vinter. 

Har I ønsker hører vi meget gerne fra jer. 

Vi ser frem til flere herlige  oplevelser med jer og jeres forening. 

Sommerhilsen Randi Hansen –Lone Mikkelsen—mail:lone-mikkelsen@mail.dk 

Sommerhilsen til vores medlemmer 

Nyhedsbrev 

Sponsorer: 

Indlæg: Ernst Nielsen formand. 

SAI udsender det første nyhedsbrev og tak til alle vores medlemmer.  Vi er nu oppe 

på godt 5000 medlemmer Som vi sagde på opstartsgeneralforsamlingen—vi ønsker at 

skabe de bedst mulige rammer for frivillige af frivillige på tværs af idrætsgrenene. 

Vi er kommet godt i gang med  inden for Senioridræt—Naturidræt og Krolf. Hertil 

skal nævnes at Bowling opstarter stævne i august md. 

Der er indgået sponsoraftaler og flere er på vej. 

KFUM har afholdt 100 års jubilæum—Stort tillykke.                  

God sommer til alle.  mail: ernst@familieterapien.dk 

 

Indlæg: Annie Stolzenbach, administration/hjemmeside. 

SAI's hjemmeside m/ kalender fungerer fint. Derfor tilbyder vi at indlægge jeres akti-

viteter på vores hjemmeside.   

Vi er også klar med organisatorisk hjælp til bestyrelser som ønsker dette.  

PT. hjælper vi en af vore klubber i forhold til en helt ny bestyrelse. 

Nærmere info hos Annie. Tlf. 29269913—mail: stolzenbachannie@gmail.com 

Årgang 1  d.15. juni 2017 

Indlæg Torben Andersen Bowling 

Vi ser frem til SAI's første bowlingstævne d. 13. august 17 i Assens. Vi håber  på god 

tilslutning fra klubberne som har valgt at støtte SAI, så husk at tilmelde i god tid. 

Lige pt. bliver der arbejdet på at lave et stævneleder kursus i Assens bowling center 

for dem som har lyst. Kurset er gratis for SAI medlemmer. 

Sommerhilsen Bowlingudvalget. mail: talenterneassens@yahoo.dk 

Indlæg Lars Madsen Krolf 

Sommerferien nærmer sig med hastige skridt og vi synes at de første 6 mdr. er forlø-

bet godt. Vi har afviklet 2 Krolfstævne i turneringen og flere er i støbeskeen. Så hold 

øje med jeres indbakke. De næste stævner er planlagt til lørdag d. 19. august og lør-

dag d. 09. september—og flere følger efter. 

Vi ser frem til endnu flere klubber i SAI og udvalget vil i de kommende måneder ar-

bejde for dette. 

God ferie Krolfudvalget. mail: lars.madsen@tdcadsl.dk 


