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Justerare: Jan BergstrÃ¶m
Nu Ã¤r Ã¥rets fÃ¶rsta nummer av vÃ¥r egen tidning Skogssport ute. Bli prenumerant!
Detta nummer hyllar vÃ¥ra skidorienterare i topp och de unga frÃ¥n SkÃ¥ne. Tove
naturligtvis sÃ¤rskilt. Men sÃ¥ vÃ¥r legendar PEO Bengtsson som pÃ¥ 5 sidor
presenteras fÃ¶r sins stora insatser. LÃ¥neex finns i klubbstugan.Mycket annat lÃ¤svÃ¤rt!.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Andrarums If firar 80 Ã¥r
2018-02-14 08:17:49
Insändare: Jan BergstrÃ¶m
YA har den 14 februari pÃ¥ sidan 10 helsida med fin bild och text med Ã¥terblick pÃ¥
Ã¥rsmÃ¶tet och vÃ¥ra 80-Ã¥r. Fotot visar Ã¥rsmÃ¶tesdeltagarna. Ungdomarna svek inte,
bilden luras. De Ã¤r med, de Ã¤r mÃ¥nga, de Ã¤r duktiga och de stormade fram vid
prisutdelningen. SÃ¥ locka hit flera kompisar till dem! Vi tackar YA som ocksÃ¥ hade
den allra fÃ¶rsta notisen om vÃ¥rt bildande 1938. Finns att lÃ¤sa i "Minnesverket" som
just i firandets kÃ¶lvatten reas fÃ¶r 50 kr. Swisha till klubbens konto!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TÃ¤vlingsprogrammet 2018- SkÃ¥neVÃ¥r
2018-02-14 08:12:25
Insändare: Jan BergstrÃ¶m
Under Ã¥rsmÃ¶tet spreds vÃ¥rens tÃ¤vlingsprogram. HÃ¤mta Ditt i klubbstugan , finns i
papplÃ¥da pÃ¥ ett bord. 1 ex per familj till att bÃ¶rja med!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BesÃ¶k av Ã–sterlenMagasinet
2018-02-13 16:14:35
Insändare: Jan BergstrÃ¶m
AIF 80-Ã¥riga tillvaro har granskats den 13 febr av Ã–sterlenMagasinets reporter Johan
Bentzel. Reportage kommer snart. Reklam fÃ¶r Kulturtramp, Gullvivelopp, grundkurser,
Ã–sterlen-3-kvÃ¤llars och Trail Run har tingats. Semla och kaffe blev mutan
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I kÃ¤rrkanten 2018
2018-01-28 15:12:32
Insändare: Jan BergstrÃ¶m
SÃ¥ Ã¤r den ute igen! SkÃ¥nska orienterares egna och enda tidning finns att kÃ¶pa fÃ¶r
25:- i klubbstugan. Pengarna riktas till vÃ¥r ungdomsverksamhet. Allt som hÃ¤nde av
stort intresse 2017 refereras fÃ¶r oss i SkÃ¥ne och Blekinge. SkÃ¥nes skogskarlar firar

nu i dagarna 80 Ã¥r sÃ¥ det Ã¤r en tillbakablick ocksÃ¥. De fÃ¶rsta 3 Ã¥ren hette tidningen
Midvinter och under 77 Ã¥r" I kÃ¤rrkanten". Vi har ett 50-tal tidningar att sÃ¤lja och lÃ¤mna
Ã¶ver till vÃ¥ra tidningsredaktioner.

