Nyheder fra Hovedstadens Jernbane-Idræt
Nyhedsbrev nr. 102.

Trods at sommeren er over os, ligger vores afdelinger ikke stille. Så hermed følger der en indkaldelse til
badmintons afdelingsmøde, Nyhedsbrev fra Løb & Motion som omhandler Jernbanemesterskab i
halvmaraton, Jernbanemesterskab i terrænløb, Landskredsstævne i Fredericia samt Firmamotionsløb ved
Bagsværd sø. Golf inviterer til Jernbanemesterskab i Sønderjylland samt en reminder til
Jernbanemesterskabet i 7.mands fodbold i Valby Idrætspark. Så der er nok at tage sig til .
Badmintonafdelingen indkalder til afdelingsmøde:
Onsdag den 16.august 2017 kl. 17:00 i klubbens lokaler på Gl. Ellebjerg
Forslag skal være afdelingslederen i hænde senest den 2.august 2017, på
kentcboye@gmail.com
Løb & Motion invitere til Jernbanemesterskab og Landskredsstævne.
Er du interesseret i hvad som sker i løb & Motion har afdelingen udfærdiget et Nyhedsbrev
for juli måned hvor alle aktiviteterne står. Løbekalenderen for Bagsværd 2017 er
opdateret. Invitation til Jernbanemesterskab i halvmaraton 2017, lørdag den 19.august
2017 i Tranebjerg på Samsø, sidste tilmeldingsdato er den 28.07 2017 til afdelingslederen.
Endvidere er der en invitation til Jernbanemesterskabet i terrænløb, lørdag den
30.september 2017 på ”Roskilde Ring”, sidste tilmelding til dette arrangement er senest
den 15.09 2017 til afdelingslederen. Der afholdes landskredsstævne i Fredericia den 28. –
29. oktober 2017 og det er et stævne ikke kun forbeholdt løb & Motion, gå ind og kig på
om din aktivitet er på programmet. Alle disse invitationer findes på hjemmesiden, www.hi-sport.dk og
tilmeldingen sker på brunok@dsb.dk
Golfafdelingen inviterer til Jernbanemesterskab.
Der afholdes Jernbanemesterskab i golf, lørdag den 2.september 2017 på Sønderjyllands
Golfklubs Bane, Golfbanevej 3, 6360 Tinglev. Løbende start fra hul 1 kl. 10:00. Her er sidste
tilmeldingsdato den 23.08 2017 på brni@dsb.dk . Stævnet er et udtagelsesstævne til et
”Mini USIC” arrangement ude i det store Europa som afvikles i 2018. Efter stævnet
afholdes der endvidere et afdelingsmøde i golfafdelingen.

Reminder – fodboldafdelingen inviterer til Jernbanemesterskab i udendørsfodbold
For første gang i mange år bliver der afholdt et Jernbanemesterskab i udendørsfodbold
i Valby Idrætspark og indtil videre er der god gang i tilmeldingen, der er indtil videre
tilmeldt 3 hold og der er plads til mange flere. Har du kun evt. et halvt hold eller alene
og gerne vil spille fodbold netop denne dag og deltage i festlighederne, så kontakt
afdelingslederen for hjælp på bentolemiddelfart@gmail.com . Efter stævnet sluttes der af i klublokalet på
Gl. Ellebjerg til et brag af en pokaloverrækkelse. Sidste tilmeldingsdato er den 11.august 2017

Mange sportslige hilsner

Tony Kim Andersen
Redaktør.

