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Björkforsbladet 2021 Sommar
Sedan förra bladet skrevs i slutet på januari har vår annorlunda vardag fortsatt. Hoppas ni trots detta hittar
glädjeämne i vardagen och att ni passar på att vara ute mycket i naturen på olika sätt. Årsmötet flyttades fram 2
månader men fick trots detta genomföras digitalt vilket var första gången i föreningens 84-åriga historia! Vi kan nu
i föreningen se framåt mot ett nytt verksamhetsår.
Orienteringssektionen Orienteringsträningen för barn/ungdomar har även i vår kunnat bedrivas i nästan samma
omfattning som tidigare och intresset är stort. För vuxna och ännu mer vuxna sk. veteraner har det varit låg aktivitet
men Veckans Bana erbjuds varje vecka och vi hoppas kunna starta upp med lite tävlingar framöver. I september står
vi i klubben som arrangör för Stafett DM. Det är den 5 september som detta genomförs vid Grythult.
Friidrottssektionen Friidrottens ungdomsträningar fortsätter tom tidigare. Då restriktionerna nu lättats kommer vi
kunna genomföra årets Sommarcup enligt planering. Det blir 6 st deltävling enligt följande:
15 juni Fotbollsplanen, Brokind
22 juni Ryda
3 augusti Pekhult
12 augusti Mjölkvik, Kisa
För mer detaljerad information se hemsidan!

1 juli Nybygget
26 augusti Klubbstugan, Rimforsa

Skidsektionen fick i början av året det som behövs för att kunna bedriva skidåkning…ja just det snö! Under någon
månad erbjöds det skidspår både i Rimforsa och Björkfors. Det var uppskattat av klubbmedlemmar men även
allmänhet. En investering i material till spårning som genomförts visade sig fungera bra och gav bättre möjlighet till
bra spår.
Valö har åter vaknat till liv och inför denna säsong har det genomförts en ombyggnation i en del av kaffestugan vilket
till stor del kunnat genomföras med våra ideella krafter. Förhoppningen inför sommaren är att de bokningar av
dansbanan som finns ska kunna genomföras. Någon fest med dans den 5/6 blev det inte i år heller men vi siktar på
nästa år!

Utmaning i skärgårdsmiljö! 10MILA Valdemarsvik 2021
Det blev inget arrangemang av 10 mila i Valdemarsvik år 2021. Under senare delen av 2020 och under
vinter/vår har samtal förts med vår egen 10-mila förening Valdemarsvik, Svenska Orienteringsförbundet, 10-mila
föreningen och kommande arrangörer av denna budkavle. Samtalet har syftat till att hitta en lösning på kommande
arrangemang för att säkerställa arrangemangets fortlevnad samt att få ta del av och nyttja det förberedelsearbete
som arrangörerna har lagt ner. I skrivande stund har detta inte inneburit några beslut. Vi återkommer så snart vi vet.
mer.
Klä midsommarstång på Valö! Torsdagen den 24 juni klär vi midsommarstången. Midsommardansen är
inställd men vi vill ändå pryda Valö med en midsommarstång.
Så kom och hjälp till. Vi träffas klockan 19.00. Det bjuds på fika!

Välkommen på Halvårsmöte på Valö 7 juli klockan 18.30.
Kaffe och räkmacka serveras
/Styrelsen
Medlemskap i Björkfors GoIF
Har du inte betalat medlemsavgiften är det dags nu! Är du medlem och inhandlat bil, ny eller begagnad, på Grahns Bilar
i Kisa eller Tranås? Meddela kassör Bengt-Ove Blomkvist på bgoif@bgoif.nu om du inhandlat bil eller om något inte
stämmer gällande medlemskapet.
Glöm inte att söka upp vår hemsida www.bgoif.se för att få uppdaterad information om vad som händer.
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