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EN SISTA PÅMINNELSE OM BINGOLOTTO
Från och med igår, fredag den 4/12, köper du nu dina
bingolotter på kansliet. Som aviserat i förra månadsbrevet ska

I

IFK

UMEÅ

HAR DU KOLL
PÅ KANSLIETS
ÖPPETTIDER?

varje familj köpa 2 bingolotter (för eget bruk eller
vidareförsäljning) till förmån för kansliets fortsatta funktion.

MÅNDAG 13-18
TORSDAG 9-16

Sista dagen att hämta upp bingolotterna är måndagen den 21/12,

FREDAG 9-15

därefter skickar vi ut en faktura istället för kostnaden.

090-773708
KANSLIET@IFK
UMEA.COM

SKROLLA HELA
VÄGEN NER
FÖR ATT LÄSA
EN
JULHÄLSNING
LÄGGA BUDGET FÖR 2021 - ÄR DET MÖJLIGT I
CORONATIDER?
Med respekt för vad COVID-19 ställer till med är det svårt för
våra sektioner att lägga en budget inför det kommande året.
Föreningsstyrelsen låter hälsa att sektionerna hellre ska fastställa
en verksamhetsplan än en budget, baserat på vad vi kan förvänta
oss idag. Budgeten, som än dock ska lämnas in, kan sedan ses
som en versksamhetsplan översatt i siffror.
Då ingen av oss kan veta hur 2021 kommer se ut får vi göra våra
bästa gissningar.

FRÅN
FÖRENINGENS
ORDFÖRANDE
JAN SUNDMAN

Kansliet håller stängt över juloch nyårshelgerna. Från och med
tisdagen den 22/12 till och med
söndagen 3/4.

Vi är tillbaka med vanliga

KONSTSNÖSPÅRET

öppettider på måndagen den 4/1

PÅ NYDALA

klockan 13:00-18:00.

Välkommen!
NU ÄR ÅKNINGEN IGÅNG
OCH VI HAR
VÄLKOMNAT FLERA
ENTUSIASTISKA ÅKARE;
BÅDE UNGDOMAR,
MOTIONÄRER OCH
ELITUTÖVARE.

Medlemsavgifterna för 2021 kommer att skickas

DU KAN OCKSÅ TA DIG

ut via epost under slutet av januari. Taxorna är

UT I SPÅRET!

detsamma som året 2020, trots att ditt
medlemsvärde ökar. Läs mer på nästa sida!

DAGSKORT 50 KR
SÄSONGSKORT 900 KR

Barn och ungdomar upp till 20 år - 225 kr
Vuxna - 325 kr
Familjemedlemskap - 600 kr

GRATIS FÖR UNGDOMAR
OCH JUNIORER UPP TILL
OCH MED 20 ÅR.

Vi vill uppmana alla våra medlemmar att hålla
sig uppdaterade med det senaste
uppdateringarna gällande våra aktiviteter!
Snabbt kan träningar bli inställda eller
flyttade, så glöm inte att läsa mejlen.

TÄNK PÅ ATT

IFK Umeå anpassar sig till restriktionerna från
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myndiheterna!
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TILL VARANDRA, TROTS
ATT DET ÄR EN
UTOMHUSAKTIVITET.

HÅLL I, HÅLL UT, OCH

@ifkumea1901

www.ifkumea.com

KÖR HÅRT!

UTÖKADE FÖRMÅNER FÖR DIG
SOM IFK UMEÅ-MEDLEM

IFK Umeå-medlemmar har från

NU HAR IFK UMEÅ

och med nu möjlighet att genom

BÖRJAT SAMARBETA MED

sitt medlemskap få 10% rabatt på
hela sitt köp på K-Rauta! Har du

UTVALDA FÖRETAG SOM
ERBJUDER ENKEL
PROVISIONSFÖRSÄLJNING!

inget medlemskort räcker det med
IFK Umeås logga på ett
klädesplagg för att rabatten ska
gälla - schysst va?

DÅ MÅNGA AV VÅRA
SEKTIONER OCH LAG

Nästa år hoppas vi införa ett

SAMLAR IN PENGAR
GENOM OLIKA TYPER AV

virtuellt medlemskort där alla
dina nya och värdefulla förmåner
finns samlade på ett och samma
ställe - direkt i mobiltelefonen.

FÖRSÄLJNINGAR HAR VI
UNDERLÄTTAT
SÖKNINGEN GENOM ATT
PROMOTA VISSA FÖRSLAG
PÅ VÅR HEMSIDA. BESÖK
WWW.IFKUMEA.COM OCH
KOLLA IN VÅRA FÖRLSAG
TILL FÖRSÄLJNING REDAN

DU HAR INTE MISSAT VÅRT

NU.

UTBUD I SHOPPEN, VA?

KANSKE BLIR
DET EN EXTRA
IFK UMEÅATTRIALJ TILL
JUL? KAN
KÖPAS PÅ
KANSLIET.

FÖRENINGENS ORDFÖRANDE HAR ORDET

Hej alla IFK-are!

Vi står inför stundande jul- och nyårshelger och jag vill tacka er alla för
många utmärkta insatser i vår förening! Oavsett hur du deltar, som ledare
eller aktiv, motionär eller elittävlande, barn eller veteran, så tillför du
med din insats värden till vår gemensamma uppgift ”att vara en
idrottsförening för alla – hela livet!”.

Året 2020 blev inte som någon kunnat förutse. Pandemin har påverkat
alla och snabba anpassningar till restriktioner har gjorts. Här har många
kreativa lösningar i våra verksamheter möjliggjort att vi kunnat fortsätta
med rörelserikedom, anpassade träningar och tävlingar på ett
imponerande sätt. Jag ser här många stjärnor som strålar och lyser upp
tillvaron i vår fina förening!

Tack också till vår Klubbchef Andrea och övriga medarbetare på kansliet
som snabbt och effektivt anpassat och utvecklat arbetet där – mycket bra
jobbat!

Nu ser vi fram emot 2021 med en till stora delar ny och anpassad
tillvaro. Visionen förblir emellertid fortsatt densamma. ”IFK Umeå –
tillsammans förverkligar vi idrottsdrömmar”.

Tillönskar er alla God Jul & Gott Nytt År!

Jan Sundman

