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SAI ønsker vores medlemmer en rigtig god sommer 

Nyhedsbrev   

Sponsorer: 

  Juni      2018 

Sommerhilsen fra bestyrelsen v/ formanden. 

Det er dejligt at se at vores aktive idrætsudøver benytter vores tilbud—vi 

er kommet godt i gang. Velux fonden har bevilget et flot beløb til indkøb 

af idrætsmaterialer som kommer i brug til Senior Motions stævnet d. 07. 

juni. 

I efteråret afholder vi  kursus for vores medlemmer hvor der bl.a. gåes i 

dybden med den Nye Persondatalov og give bestyrelserne indblik i PC 

mappeinddeling. Info udsendes. 

I samarbejde med Fynske Idrætsforbund afvik-

ler SAI Skovsøløbet som er et motionsløb for 

dagpsykiatriens brugere, ansatte og pårørende 

og afvikles d. 26. september ved Skovsøen, Fruens Bøge Odense. 

 

Senior/Naturmotionsudvalget : Lone Mikkelsen.  

Sammenlægning af Senior og Naturmotion blev god-

kendt på vores årsmøde 2018. 

Lone Mikkelsen blev valgt til formand og Kurt Ander-

sen  - Jette Andersen og Randi Hansen som medlem-

mer og suppleant. 

Udvalget arbejder på en spændende BEDSTEVOKSEN DAG MED 

BØRN— en af dagene i efterårsferien i og omkring FIF hytten i Fjorda-

ger. Nærmere info udsendes. 

Vi arrangerer kurser og andre tiltag som kan afholdes i jeres egen for-

ening efter jeres behov og ønsker. Kontakt udvalgsformanden for et besøg 

og en snak –tlf. 23673161. 

HUSK AT DELTAGE I SENIORERNES MOTIONSDAG D. 07. JUNI 

KL. 10.— KFUM PARKEN,RISMARKSVÆNGET 11,5200  OD. V. 

 

KROLFUDVALGET Lars Madsen:   

Krolfturneringen er godt igang . Der er afholdt Stævne i 

KFUM og d. 17. juni  afvikles stævne i Fjordager IF.  D. 30. 

juni spilles der hos Tarup Pårup IF. Der er planlagt 3 stævner 

efter sommerferien. Der afholdes mesterskaber i september md. 

Tavleførerkursus bliver gennemført i løbet af efteråret. 

 

BOWLINGUDVALGET Torben Andersen:  ´ 

Det er gået godt i bowling. Vi afholder stævner i Assens—

Odense og Fredericia og vi sponceres af Spar Nord Bank og 

Slotskroen Odense. Sommerferien er på vej. Herefter udsen-

der vi stævneplan til klubberne for resten af året. 

Stævneansvarlig i Odense Jørgen Nielsen—Fredericia Ernst Nielsen og 

Assens  Torben Andersen. 

BOLBRO 


