Infobrev fra Styret – 29. april 2018
April går mot slutten, og skal vi klare intensjonen om å få ut litt informasjon hver måned er det bare
tida og veien…
April har rast avgårde som vanlig og det har allerede blitt lagt ned mange dugnadstimer for MIL. Før
MFKs kamp mot FFK ble det både snekring på og maling av kiosken, og med forventning om stor‐
innrykk ble det også satt opp telt til kiosk nummer to med tilhørende inventar. Om ikke kampen ble
en suksess for MFK, ble den i hvert fall en god inntektskilde for oss – for å si det sånn – det ble over
snittet i omsetning på en kamp. Og jeg tar nok ikke for hardt i når jeg sier det gikk en kule varmt på
kjøkkenet under kampen. Takk til alle de som sto på!
Våre ungdommer bidro også til å forskjønne Melløs før den berømmelige kampen og tro til med
søppelrydding av «store stå» under kyndig veiledning av Moss kommune en tirsdagstrening. Flott
gjort!
På det idrettslige planet er vi allerede også godt i gang. KM i terrengløp ble avviklet i Askim den 14.
april i fint, men kjølig vær. Det var dessverre ganske tynt med deltakere i mange klasser, men det
hindret ikke MILs ungdommer fra å vise god innsats og levere gode prestasjoner.
Halden IL arrangerte Østfoldstafetten for første gang sist tirsdag i fine omgivelser og gode, men
harde løypetraseer på Fredriksten festning. MIL stilte med tre lag, et gutte‐, et jente‐ og et herrelag.
Mossingene nådde riktignok ikke helt opp denne gangen, men det ble en hederlig bronsemedalje på
jentene og god konkurransetrening og flott innsats på de øvrige.
Onsdag var det Lerøysamling for kretsens 13‐ og 14‐åringer på Melløs og våre trenere stilte velvillig
opp igjen og sørget for at ungdommene fikk et godt utbytte av treningen. Ikke minst var
stavtreningen med Ole Kristian populær – hele 17 av 19 deltakere ønsket å prøve stav!
Det blir «offisiell» oppstart på Melløs i morgen, 30. april og så blir det treningsstevne for de over 13
på onsdag. 8. mai skal vi ha TINEstafett som vanlig, denne gang med 150 lag. Det betyr 1500 løpere
og mange tilskuere på Melløs, og mye arbeid for arrangementsansvarlig for å klare å skaffe nok
funksjonærer. Det ser ut til at Anne‐Britt (Tollefsen) har fått dette på plass, og så får vi håpe at
avviklingen av stafetten går like greit som den har gjort foregående år.
I tillegg jobber styret blant annet med å få på plass tur til Lillehammer og Veidekkelekene,
Mosselekene og de øvrige arrangementene på Melløs utover sommeren, samt å få på plass nok
trenere til treningsgruppene. Det viser seg å ikke være enkelt, så er det noen som har mulighet og
lyst er det bare å melde seg!
Jeg ber dere også legge merke til at protokoll fra årsmøtet og styremøte 1/2018 er lagt ut, og vil vi
fortsette å legge ut protokoll fra styremøtene etter hvert som de blir godkjent å kan dere selv se hva
som står på agendaen.
Da gjenstår det bare å ønske dere alle en riktig god mai‐måned!
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