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SÄSONGERNA AVSLUTAS ELLER DRAR IGÅNG

Dessutom har vår Tove Lundberg (årets

I samband med påskledigheterna avslutades i regel de

idrottskvinna och aktiva idrottsutövare) och vår

flesta vintersäsonger och snart börjar

Per Rönnlund (årets eldsjäl) i samband med Umeå

sommarsäsongerna. Trots ytterligare en vår med

Idrottsgala fått se sina namn hyllas. Inte illa!

många frågetecken om när coronarestriktionerna
kommer att släppa kan vi i alla fall glädjas åt att vi

De bredvid nämnda är endast ett axplock av

lyckas modifiera våra träningsformer och således

säsongen som gått, och trots att aktiviteterna i de

fortfarande hålla igång våra verksamheter!

senaste verksamhetsberättelserna endast täcker
händelser fram till årsskiftet är det en fantastisk

Vi kan stolt blicka tillbaka på den gångna

spännande läsning som du hittar i föreningens

vintersäsongen: Skidornas elitåkare med bland annat

årsredovisning här.

SM-guld i TV-rutan likaväl som det
januarigenomförda "Decemberloppet", den enda barnoch ungdomstävlingen som man själv kunde
arrangera. Badmintonsektionen har drabbats av pauser
i högstaserien, och alla tävlingar förutom den ställdes
in i år. Men med vinst i grundserien via vinst i senaste
ligamatchen ger oss hopp om en fin avslutning på
säsongen som nu verkar sträcka sig till juni månad.
Friidrottens inomhussäsong har toppats av SMmedaljer och omställningar för alla under elitnivå.
Orienteringen har hållt igång utomhus och sett till att
verksamheten inte stannat av! Handbollen har med
ungdomsverksamhet kunnat hålla igång med
träningar, men för bowlingen, boxningen och
tyngdlyftningen har restriktionerna satt stopp för en
hel del aktiviteter! Men vi har också sett SM-guld från
eliten i både tyngslyftning och boxningen!

Nu har många fotbollsspelare länge sett fram emot
att komma ut på grönbete, och för orienteringen
och friidrotten väntar utomhussäsongerna!
Läs vidare för kommande aktiviteter!

BETALNINGSUNDERLAG

I och med att säsongerna avslutas ber vi er att
raskt skicka in eventuella betalningsunderlag
för alla era arvoden/utlägg/idrottsersättningar/
reseersättningar rörande den gångna säsongen.
På hemsidan under "dokumentföreningdokument" hittar du
betalningsunderlaget till höger. Skicka in den
till kansliet omgående så sköter vi
återbetalningen till ditt konto!

BLODOMLOPPET

Blodomloppet, som friidrottssektionen
anordnar, kommer i år att genomföras som
distanslopp i och med att vårt lopp går på våren
då restriktionerna fortfarande är aktuella. Läs
mer på länken nedan för att läsa om
omställningen, samt om hur du gör för att
anmäla dig till årets kanske viktigaste lopp!
Blodomloppet 2021

UTAN SPANING INGEN ANING

Under slutet av mars anordnades en
föreningsaktiviteten där unga, aktiva, från
samtliga ungdomssektioner fanns
representerade. Det framkom ett gäng viktiga
åsikter om barnens fritidsaktiviteter som
föreningens styrelsemedlemmar kommer att få
ta del av framöver. Nu återstår att se hur vi i
framtiden kan skapa ett forum för våra aktiva
barn att kontinuerligt komma till tals i
ledningsrummet!

Tack till er alla som
var med!

BESLUT VID SENASTE ÅRSMÖTET

Medlemsavgifter år 2020:

Vid årsmötet som hölls den 24/3 röstade

Enskild medlem 400 kr

närvarande medlemmar fram ett beslut

Familemedlemskap 700 kr

gällande medlemsavgifter inför år 2022.

Stödmedlem 200 kr

Beslutet innebär att föreningen avslutar
föreningsförsäljningen av

Dessutom välkomnar vi nyvalda Ann Lindberg

uppesittarbingolotter från och med december

in till föreningsstyrelsen som suppleant! Du

år 2021. Istället ökar medlemsavgifterna.

ser styrelsen i sin helhet om du följer denna

Föreningen står framöver för

länken.

administrationskostnaden som kommer genom
SportAdmin när medlemsfakturan skickas ut
(obs ej vid träningsavgifterna). IFK Umeå har
med den framtida prisökningen jämställt sina
priser med andra lokala idrottsföreningar.
Dessutom lägger vi till medlemskategorin
"stödmedlemmar" för första gången från och
med år 2022. De kommande
medlemskapsavgifterna ser du till höger:

VÅRENS SAMRÅDSMÖTEN

Föreningsstyrelsen kommer under
senvåren/början av sommarmånaderna att
genomföra ett digitalt samrådsmöte där
sektionerna som vanligt blir kallade.
Just nu återstår att se hur upplägget och temat
på samrådmsötena ska bli med tanke på
coronasituationen. Har du någon fråga som din
sektion bör lyfta med föreningsstyrelsen och
alla andra sektioner, så förmedla dessa till din
respektive sektion. Förhoppningsvis kan vi i
samråd komma till goda lösningar på just din
fundering!

IFK SÖKER NY PROJEKTLEDARE TILL
ETT TREÅRIGT UPPDRAG

Känner du någon som är intressant för
tjänsten? Hjälp oss att tipsa om uppdraget!
Tryck på bilden eller denna länken för att ta
dig till nyheten på hemsidan.

Fotbollen anordnar i vanlig ordning en
fotbollsskola vid Vildmannavallen; i år för barn
födda mellan 2008-2013. För anmälan och mer
information klickar du in dig på den här
länken!

Friidrotten anordnar i likaså sin sommarfriidrottsskola vid Campus arena; i år
för barn födda mellan 2008-2013. För anmälan och mer information klickar du
in dig på den här länken!

IFK
UMEÅDAGEN
Under hösten 2020 framkom
förslag och ivriga hejarop
från sektionernas
styrelserepresentanter om att
föreningen borde införskaffa
något arrangemang för att
förhöja föreningskänslan
och samla alla sektioner för
att tillsammans kunna visa
upp sina verksamheter för
varandra och externa
intressenter i Umeå. Nu har
planeringen för detta
påbörjats, och vi hoppas
kunna erbjuda en festlig dag
i höst under förutsättning att
restriktionerna tillåter.
Detta skulle bli ett
fantastiskt sätt att fira att
föreningen i år fyller 120 år!
... Med en kick-start av det
som kallas för IFK Umeådagen!
Mer information kommer
allt eftersom pusselbitarna
faller på plats.

@ifkumea1901

www.ifkumea.com

