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KANSLIET STÄNGER FRÅN OCH MED
ONSDAG DEN 22 DECEMBER. 

Julen närmar sig med stormsteg och vi kan snart

blicka framåt ett nytt år. Kansliet håller stängt över

jul- och nyårshelgerna. Från och med onsdag den

22:a december kommer kansliet att hålla stängt. Vi

är tillbaka med vanliga öppettider 3:e januari. 

Vid brådskande ärenden under jul/nyår går det att

kontakta vikarierande klubbchef Daniel Eriksson,

daniel.eriksson@ifkumea.com, 0706671071.

Kansliet önskar er alla en riktigt god jul och gott

nytt år!
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FINA RESULTAT AV VÅRA BOXARE

Vi vill återigen gratulera våra fantastiska

boxare som var nere i Norrköping för att delta

på SM

Där slutade det med mycket fina prestationer

där Tove tog sitt 3e raka SM-guld och Berevan

och Max tog både SM-brons. Stort grattis! 
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Visst har du noterat
våra nya öppettider

på kansliet?
Måndagar 10:00-16:30
Tisdagar 10:00-16:30

Onsdagar Stängt
Torsdagar 10:00-16:30
Fredagar 10:00-15:00

Har du koll på att
medlemsavgifterna
ändras inför 2022?

Vid årsmötet i mars 2021 togs
beslut om att ändra

medlemsavgifterna för det
kommande året, år 2022. 

 
Avgifter 2022:

Enskild medlem 400 kr
(oavsett ålder) 

Familjemedlemskap 700 kr
Stödmedlemskap 200 kr

Vem kan vara
stödmedlem?

Stödmedlem är inte med inom
IFK Umeå som aktiv, ledare,
eller som förälder i  familje-
medlemskap. Stödmedlem

anses främst vara f.d. aktiva
medlemmar som vill stödja

klubben efter att de själv lagt
ner sitt engagemang, eller är

en utomstående föreningsvän.
Stödmedlem har tillgång till
samma föreningsförmåner

som kommer med föreningens
digitala medlemskort, men de

har ingen rösträtt.

December har varit en månad där fina
resultat och lyckade arrangemang har
anordnats. December månad innebär
friidrottens årliga event "Santarun".
Ungefär 100 deltagare utklädda till
tomtar sprang längs Umeås gator. En
löpartävling där fokuset inte handlar
om att ta tid eller placeringar,
tävlingen handlar mer om att ha roligt
och en möjlighet att få röra på sig. 

 
 
 
 

Full aktivitet bland våra sektioner

Bild lånad från VK

December månad innebär även
badmintons årliga event
"Tomtesmashen". Det är en fantastiskt
rolig tävling för de som nyligen börjat
med badminton.
80 anmälda i klasser från U9 till U17!
En del sjukdom / förkylningar ställde
till det, men ca 60 spelare deltog.
Deltagande klubbar IFK Umeå,
Umedalen och Friska Viljor (Ö-vik).
Tävlingsprogrammet är upplagt så att
även om du inte vinner matcher, så går
du vidare i olika poolsystem.

Julklappar delades ut, mat, toast och
varmkorv fanns att inhandla!
Tränarna och föräldrar fanns på plats
och "hejade på" alla.
Då tränarna frågade sina deltagare, så
hade de jätteroligt och frågar redan
efter nästa tävling.

Tomtesmashen är en lämplig tävling
att "prova på" tävlandet. Nästa tävling
för dem är Kummin Cup i febr/mars.

 
 
 
 

Vill tipsa om att IFK Umeå Badminton 
spelar viktiga matcher nu i Badmintonligan,
har du inte varit och sett badminton live så är
det ett hett tips att testa. För mer information

om kommande hemmamatcher klicka här

Bild lånad från IFK Umeå Badmintons Facebook sida. 

Bild lånad från IFK Umeå Badmintons Facebook sida. 

https://www.ifkumea.com/start/?ID=162825
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FÖRENINGENS ORDFÖRANDE HAR ORDET. 

Hej alla IFK-are!

Inför kommande jul- och nyårshelger vill jag rikta ett stort tack till er

alla för många fina insatser i vår förening under det gångna året!

Oavsett hur du deltar, som ledare eller aktiv, motionär eller elittävlande,

barn eller veteran, så bidrar du med nyttiga värden till vår gemensamma

uppgift ”att vara en idrottsförening för alla – hela livet!”.

Det snart gångna året har naturligtvis påverkats av den pandemi som

fortfarande råder. Möjligheter till träning och tävling har emellertid

successivt förbättrats och för att skapa rörelserikedom hittar vi många

kreativa lösningar i våra verksamheter. Jag blir verkligen glad när jag

här ser så många kamratstjärnor som strålar och lyser upp tillvaron i vår

fina förening!

Tack också till Andrea och Daniel samt övriga medarbetare på kansliet

som i hög grad håller ihop föreningens breda verksamhet och ger god

service till medlemmar, sektionsledningar och styrelsen. Mycket bra

jobbat!

Det är med tillförsikt vi ser fram emot 2022. Föreningen står väl rustad

och har god beredskap att möta utmaningar som kommer framöver. De

senaste åren har bekräftat att en stabil grund skapar möjlighet till

fortsatt flexibilitet och anpassning av tillvaron. Vår vision ”IFK Umeå –

tillsammans förverkligar vi idrottsdrömmar” ger oss fortsatt stark

motivation till aktivitet, träning och tävling i alla våra verksamheter.

Tillönskar alla God Jul & Gott Nytt År!

Jan Sundman


