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BESTYRELSEN: 

SAI Årsmøde afholdes TORSDAG d. 26 marts 2020 kl. 18.30 og vi starter med 

en let anretning. Vi mødes Idrættens Hus, Stadionvej 50 opg.K. st. 5200  Odense V. 

Vores organisation /udvalg har i 2019 bl.a. udviklet et koncept med krolf for pleje-

hjemsbeboere og i samarbejde med VELUX fonden udviklet et koncept ”Hold krop og 

hjerne i form” . Derudover har vi  afholdt/deltaget i forskellige træf. 

 Med ønsket om et godt nytår og tak for indsatsen i 2019 er vi klar til nye udfordrin-

ger i 2020  Vi holder temadag d. 29. januar  hvor vi skruer et godt program sammen 

for 2020  med tilbud til vore foreninger og samarbejdspartnere. 

BOWLING Torben Andersen:  ´ 

Udvalget ønsker alle et godt nytår og håber vi får et godt 2020. Vi fik 

afholdt nogle gode stævner i Odense og Middelfart. Desværre blev 

stævner i Assens aflyst p.g.a. manglende tilmeldinger. 

Der er udsendt stævneplan og snit for hele 2020 til vore  faste klubber som deltager . 

D. 21. marts afholder vi SAI SUP i Odense Bowlinghal med mange præmier og stæv-

net er for alle uanset medlem eller ej. 

 

KROLF Lars Madsen: 

Udvalget ønsker alle medlemmer og samarbejdspartnere et rigtigt godt 

2020. VI ser frem til den nye krolfsæson hvor vi igen vil spille om vores 

vandrepokal. 

Der afvikles 8 stævner fra medio marts. Det individuelle mesterskab 

fremrykkes og afholdes ultimo juni. Parmesterskabet afholdes i september. 

I marts md. afholder vi igen  seminar med gennemgang af  regler og tavleførerkur-

sus. 

Velkommen til Marienlyst B. som nye deltagere i turneringen 2020  

En stor tak til SLOTSKROEN der sponcerer vores turnering med gavekort. 

 

SENIOR & NATURMOTION Annie Stolzenbach: 

Som opfølgning på vores ”Hold krop og hjerne i form” kan 

vi i 2020 tilbyde en WORKSHOP i stole-yoga med hjælp 

fra VELUXFONDEN. Kurset forventes afholdt først i marts md.  

Derudover arrangerer vi forårstræf— Seniormotionsdage—gang i uge 23 .  I efteråret 

inviterer udvalget klubber og samarbejdspartnere til  et minitræf. Ligeledes skal vi 

som organisation ud og hjælpe medlemsforeninger med afvikling af større arrange-

menter.  

Der udsendes invitationer via mail. 

Godt nytår til vore medlemmer  -  de fynske kommuner og øvrige samarbejdspartnere 

 

Middelfartvej 125 Bolbro 


