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Hej på er alla!
Nu är det dags igen för ytterligare ett nummer av Batonbladet.
Miniorernas tävlingssäsong är i full gång och nu börjar vi även närma oss
tävlingssäsongen för juniorer och seniorer med stora splithopp. Innan ni utövare får
beträda golvet så är det viktigt att ni, skickar in tävlingsintygen till TÄK. För
utan en godkänd tävlingslicens får du som utövare inte beträda tävlingsgolvet, varken
för att träna eller tävla. Har ni frågor kring Pensum så kontakta TÄK så hjälper de er.
- Hur har det då sett ut med tävlingar under hösten?
Följande tävlingar har vi kunnat se under HT 2018:
* 10/11 i Linköping, http://www.drill.se/tavling/Resultat/
* 17/11 i Staffanstorp, http://www.drill.se/tavling/Resultat/
* 1/12 i Nybro, http://www.drill.se/tavling/Resultat/
Tack till alla våra tävlande så här långt för alla härliga tävlingsprogram.
-Hur ser vårens kalendarium ut?
De grönmarkerade tävlingarna är klara. Den rödmarkerade tävlingen finns det i
dagsläget inte helt klart med domare till, men det arbetas på för fullt för att kunna
tillsätta alla tävlingar.
* 5/1 - 2019 Bjuvdrillen – Ängelholm minior/junior/senior
* 19-20/1 - 2019 Mixed Twirl – Staffanstorp minior/junior/senior
* 2/2 - 2019 Nalledrillen – Fristad minior
* 16-17/3 - 2019 Kalmardrillen – Kalmar junior/senior
* 30/3 - 2019 Östgötadrillen – Linköping junior/senior
* 28/4 - 2019 Smålandsdrillen – Kalmar junior/senior
* 18-19/5 - 2019 SM i Sportdrill – Kalmar junior/senior

CHECKA IN HEMSIDAN FÖR FULLSTÄNDIGT ÅRSHJUL:
http://www.drill.se/globalassets/svenska-drillforbundettavling/dokument/kalender/2019/arshjulet-2018-2019v2.pdf
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Vi startade också tävlingssäsongen med en
härligt Kick Off. Många aktiva drillare
medverkade denna helg nere i Skåne, och
vi kan sammanfatta det hela som lyckat!
Och kanske får vi se några av de nya
grejerna vi lärt oss på tävlingsgolvet???
Tack alla som deltagit och arrangerat!
Under denna kick off skedde också möten i
våra olika kommittéer. Vi fick även träffa
de nya medlemmarna i våra kommittéer:
Alice, Karin och Jessica, samt vår helt
nystartade Marschkommitté bestående av
Jenny, Angelica, Camilla, Emma, Aida och
Nicole.
VARMT VÄLKOMNA!
Många idéer delades och nya uppdrag skapades, så håll utkik efter MK i framtiden!

TK + LK = SANT

Ja det stämmer, i år har Tekniska kommittén och Landslagskommittén slagits ihop
till en enda stor kommitté!
Vi ställde också frågan till Karin Persson som är ny i TK/LK:
Varför valde du att söka till LK?
”Ja, jag har drillat sedan 2004 och är numera tränare. Så jag har varit insatt i drillen
under en lång tid. Jag brinner för drillarnas utveckling och vad drillsverige kan
åstadkomma utomlands! Och i LK kan jag ta steget vidare och jobba för detta!” Karin
Nu är det inte långt kvar till vårens tävlingssäsong! Glöm inte PENSUM och träna på
så ses vi snart!

En Riktigt God Jul & ett Gott Nytt År
Önskar Svenska Drillförbundet
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