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SAI Årsmøde  afholdes TORSDAG d. 14 marts 2019 kl. 18.30 

Vi mødes –Idrættens Hus Stadionvej 50 opg. K. st. 5200  Odense V og starter med 

spisning. Indkaldelse udsendes d. 11. februar. 

Vores kasserer Annie Stolzenbach er udnævnt til Odense kommunes frivillige idræts-

leder 2018. Siko´s formand overrakte prisen. 

Vi arbejder med et projekt inden for demensområdet til gavn for dementsramte 

idrætsudøvere–pårørende samt frivillige instruktører i foreningerne. Velux fonden er 

igen på SAI banen.  

 Stor tak for den opbakning vi møder på alle fronter  i vore medlemsforeninger—

kommuner—frivillige ledere og sponsorer. 

Vi ønsker jer  godt nytår  og glæder os til at fortsætte det gode samarbejde. 

 

Bowling Torben Andersen:  ´ 

Vi ser tilbage på nogle gode stævner i året 2018 og ser frem til et godt år 

med god tilslutning til vores stævner. Middelfart Bowlingcenter er kommet 

på stævneplanen som ligger på vores hjemmeside og udsendt til klubberne. 

Nye snit følger stævneplanen for et år af gangen.  Her i det nye år vil vi arrangere et 

stævnelederkursus for at få flere frivillige ind som stævneansvarlige.  

GODT NYTÅR og på gensyn i bowlinghallerne.  

 

Krolf Lars Madsen:   

Vi glæder os til at præsentere et spændende år 2019. Der afvikles turnering 

og mesterskaber. Turneringen afvikles over 6—8 stævner.     

I januar md. vil alle foreninger blive  kontaktet for at høre hvilke ønsker 

man har for krolf i SAI samt stævnedato i egen klub. 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag d. 07. april hvor vi afvikler det første 

stævne.—GODT NYTÅR 

 

Seniormotion: Lone Mikkelsen.  

 Vi udvikler pt. projektet Livskraft-hold krop og hjerne i form.  

Der afholdes introduktionskursus d. 01. februar  2019.  Alle får tilsendt en invitation. 

I foråret d. 16. april arrangeres igen Bedste voksen-børnedag med spæn-

dende aktiviteter og udfordringer. 

SAI byder ind med aktiviteter i projektet Gang i uge 

23. En uge med spændende ture i og rundt om Odense om-

rådet hver dag i uge 23. 

SENIORERNES MOTIONSDAG er fastsat til d. 18. juni. 

Motionsdagen får base i KFUM Boldklub´s anlæg ved Rismarksvej i 

Odense. Igen i år vil fællesspisning indgå i programmet. 

Har I/jeres forening brug for et arrangement eller forenings-

besøg så kontakt os endelig mail: lone-mikkelsen@mail.dk 


