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Husk at tjekke vores hjemmeside.          www.saiaktividraet.dk 

OG vi er på Facebook     Sai Idræt 

SAI Årsmøde  står for døren og afholdes ONSDAG d. 07. marts 2018 kl. 19.00. 

Vi mødes i B. KFUM's lokaler, Rismarksvænget 11—5200  Odense V. 

Indkaldelse udsendes d. 01. februar og vi glæder os til at præsentere jer  for nye tiltag 

der er på trapperne. 

 

NATURIDRÆT Kurt Andersen:  På fællesmøde (alle –SAI-udvalg) blev det drøftet 

og forslået at sammenlægge vores udvalg med Seniormotionsudvalget. Årsagen er 

ringe tilslutning til indbudte stævner.  

Vi lægger op til en ny profil med større synlighed og  tror at interessen for Naturmoti-

on  bliver mere synlig. Dette fremlægges til godkendelse på SAI generalforsamlingen. 

 

Bowling Torben Andersen:  ´Vi er klar med ny stævneplan for 2018 

samt nye snit. 

Bowlingudvalget arrangerer for første gang SAI CUP  i Assens Bowling 

Center d. 03. marts 2018, hvor vi håber på stærk deltagelse fra klubber-

ne. Indbydelsen er på vej,  tjek jeres mail indbakke.  Spar Nord Bank—

Assens Bowlingcenter er sponsor.  

 

Krolf Lars Madsen:  Vi ser frem til at afvikle nogle gode turneringer i 

2018. Medio marts inviteres vores foreninger til et møde hvor jeres ideer– 

ønsker  skal i spil. I forbindelse med mødet afholder vi et 

”TAVLEFØRERKURSUS” og gennemgår SAI krolfregler. Indbydelse 

udsendes til jer sidst i februar. 

Vi håber på et godt og aktivt krolf år og satser på at endnu flere forenin-

ger deltager i vores kommende aktiviteter. 

 

Seniormotion: Lone Mikkelsen.  

I det kommende halvår ser vi frem til et spændende samarbejde med medlemmerne i 

vores sammenslutning SAI. 

Vi tilbyder foreningsbesøg for inspiration til jeres motion—rådgivning—afholdelse af 

kurser og arrangementer og ikke mindst samarbejde klubberne imellem i jeres lokal-

område. Vi er  klar til at servicere jer. 

Kontakt os på mobilen  23673161   eller send en mail: lone-

mikkelsen@mail.dk 

Vi arbejder intenst på et NYT projekt der skal blive jeres dag— Vi 

ser frem til at kunne præsentere: 

SENIORERNES MOTIONSDAG 

Sæt et stort kryds i kalenderen d. 07. juni 2018. Indbydelser udsendes midt i april md. 

 


