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KLUBBCHEFEN HAR ORDET: IDROTT FÖR ALLA - HELA LIVET!

IFK Umeås
Vilket riktigt katastrofväder November inleder med! Jag hoppas innerligt

värdegrundsingen av våra medlemmar eller närstående drabbats av förödelserna. Då
vi är relativt förskonade från dessa typer av händelser slår detta hårdare
än vad det hade gjort vid många andra ställen i världen - och för det får

ord:

Öppenhet

vi ändå vara tacksamma!

Passion
Trots att vi finner oss i en pandemi med omvälvande presidentval,
terrorattacker och andra naturkatastrofer vill jag påminna om det otroligt

Kvalitet

positiva vi finner i vårt fortsatta idrottsutövande; oavsett om du som
aktiv, ledare, eller förälder finner dig i föreningslivet har du redan sett
prov på uppfinningsrika initiativ som tillåter oss till att leva med just
idrotten - hela livet!

Grattis till förstaprisvinnaren, Per
Liljelind, som
vinner cykeln i
orienteringssektionens
arrangemang
Skogsluffen 2020.

Cykeln, en
Monark Karin 3vxl värde 6595 kr,
finns att hämta på
Team Sportia.

UPPESITTARKVÄLLENS
BINGOLOTTER X2
FÖR FÖRSÄLJNING ELLER FÖR EGEN ANVÄNDNING

De senaste åren har IFK Umeås

Umeå Performance Center:

föreningsaktiva, oavsett

25/11 kl. 18:30-19:30

sektionstillhörighet, genom en

30/11 kl. 18:30-19:30

Du kan köpa din lott på vilken
av försäljningstillfällena som
helst. Det måste alltså inte vara
där du i vanliga fall genomför

extra försäljning av två
bingolotter till uppesittarkvällen

Nolia Friidrottshall:

tillgodosett att vi har ett

17/11 kl. 18:30-20:00

gemensamt kansli dit man kan

28/11 kl. 10:10-11:15

vända sig med frågor och hjälp

1/12 kl. 18:30-20:00

din vanliga idrottsverksamhet.

Efter försäljningen "ute i
verksamheten" kan du även
hämta och köpa dina lotter på
kansliet mellan måndagen den

med verksamheten. För att kunna
fortsätta bidra till att finansiera

Hagaskolans Idrottshall:

kansliet genomför vi alltså denna

18/11 kl. 17:30-19:15

föreningsförsäljning.

25/11 kl. 17:40-18:15
2/12 kl. 17:40-18:15

4/12 till och med fredagen den
18/12.

På hemsidan hittar du aktuella
öppettider på kansliet under
ovan period för att underlätta

Att sitta med en bingolott på
uppesittarkvällen är sen gammalt,

Ringside:

och IFK Umeå har därför valt att

16/11 kl. 16:00-19:00

genomföra just denna försäljning.

22/11 kl. 16:00-18:30

Antingen säljer man den lätt

29/11 kl. 16:00-18:30

upphämtningen av bingolotterna.

Betalningen av bingolotterna
görs endast via swish på
upphämtningsställena utanför
kansliet.

vidare till någon annan, eller så
använder man bingolotterna själv!

Umeå Bowlingcentrum:

Oavsett hur många sporter man är

19/11 kl. 18:50-20:30

engagerad i, eller hur många som

28/11 kl. 11:40-12:30

På kansliet kan vi även ta emot

Givetvis kan du köpa fler än två

ingår i din familj, så ska varje
familj sälja minst 2 bingolotter

Nydala Konstsnöspår (Vitan):

till uppesittarkvällen.

24/11 kl. 18:10-19:00
26/11 kl. 19:35-20:15

Någon som å andra sidan är nytt

kontanter.

3/12 kl. 19:35-20:15

bingolotter per hushåll, men det
är minst två som gäller.

I år kostar en enkellott 100:-, en
dubbellott 200:-, och X5-lotten
kostar således 500:-

inför i år är att vi valt att erbjuda
upphämtningen på fler ställen än

Badmintonstadion:

bara kansliet. Till höger hittar du

26/11 kl. 18:10-19:10

tid och plats.

3/12 kl. 18:10-19:00

Vid frågor, kontakta:

Romina Olyaee

0730731358

Johan Azelius

0738056261

rominaolyaee@gmail.com
johanazelius@gmail.com

Visste du att du som ledare,
oavsett sektion, har möjlighet att
delta i en gemensam
"ledarträningstid" på Hagaskolan
på söndagar kl. 19:00-20:00.
Konstsnöspåret på Nydala

Under träningstiden bedrivs
innebandy. Kontakta Mattias
Sahlsten på 070-396 98 05 för att

Visst hade du inte missat att

komma och prova på!

IFK Umeås skidsektion
ansvarar för försäljning av
åkkort, åkkontroll, och delvis
drift av Nydala
konstsnöspår? Hit är alla
välkomna under
vintersäsongen. Allt från
familjer, motionärer och
elitåkare träffas i spåren, och

Grattis till alla övriga Skogsluffenvinnare 2020
Presentkort: Barbro Boström

vi hoppas att folk fortsätter
att ta sig ut i naturen i vinter.

Presenkort: Cecilia Hénfridsson
Presenkort: Per-Åke Rosvall
IFK-paket: Natalie
IFK-paket: Michael From Edgarsson
IFK-paket: Andreas Nystedt
IFK-paket: Malin Holmgren
IFK-paket: Rigmor Andersson

Öppningsdagen för Nydala
konstsnöspår planeras till
lördagen den 14:e November.
Alla otroligt välkomna under
dagen, men i Coronatidens
tecken ber vi samtliga med
förkylningssymptom att
stanna hemma - trots att det
är en utomhusaktivitet.

IFK Umeå undersöker möjligheten till

Säsongskort, VIP-kort, och

virtuella medlemskort som du har direkt i

gott fika kan köpas på plats -

mobiltelefonen. För att underlätta för en

men vi ber samtliga att

övergång till detta 2021 efterfrågar vi våra

handla med swish då vi vill

medlemmars uppdaterade emailadresser. Om

undvika hantering av

du är osäker på ifall vi har rätt

kontanter och onödig kontakt

kontaktuppgifter till dig - kontakta kansliet

mellan människor.

redan idag! kansliet@ifkumea.com
Dagskort: 50:Säsongskort studenter: 600:Säsongskort vuxen: 900:-

Ungdomar upp till och med
20 år åker gratis.

@ifkumea1901

www.ifkumea.com

Alla former av åkkort är
personliga.

IFK Umeås vision:

IFK Umeås verksamhetsidé:

"IFK Umeå - Tillsammans

IFK Umeå ska vara en förening som

förverkligar vi idrottsdrömmar"

kännetecknas av idrottslig mångfald
och som erbjuder människor

Visionens förklaring:

gemenskap och utveckling genom
hela livet. Basen är en bred barn- och

Det är till oss man kommer om man

ungdomsverksamhet med elit som en

har en dröm, oavsett om drömmen

naturlig förebild. Vi vill få våra

handlar om en idrottskarriär, om

medlemmar att må bra och utvecklas

gemenskap, om en ny anläggning

genom idrotten och bidra till att

eller om en ny idrott.

idrottsintresset finns med genom hela

Vi arbetar tillsammans i flera

livet. För att klara detta ska vår

idrotter.

verksamhet präglas av ideella

Vi ligger i framkant och vågar

insatser innehållande ett gott och

försöka oss på sådant som är nytt i

engagerat ledarskap.

vår strävan att vara Sveriges
attraktivaste idrottsförening. Genom
vårt fokus på öppenhet, passion och
kvalitet har vi förmåga att
förverkliga drömmar.

Vi har så mycket att vara stolta över - här är BARA en bråkdel!

Regerande mästarinna efter andra

Trippelguld vid JSM. Moa Ögren

Fantastiska prestationer av

raka guldet! Tove från

från tyngdlyftningssektionen

friidrottens löpare på olika

boxningssektionen vinner SM

krossade motståndet tidigare i

SM-tävlingar. Hänger ni med

efter övertygande finalseger. Stort

höst vid totalt 170 kg lyft i stöt

på våra sociala medier för att

och ryck. Grattis, framtiden!

se alla fina prestationer?

grattis, i år igen!

Knappt, va?

