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KLUBBCHEF ANDREA COLLÉNS SISTA
DAG INNAN FÖRLÄLDRALEDGHET

Hösten är snart förbi och vi välkomnar vintern.

Snön har precis lagt sig och julen närmar sig med

stormsteg. Klubbchef Andrea Collén gick på

föräldraledighet under oktober månad. Övriga på

kansliet uppvaktade med blommor och

presentkorg. IFK Umeå önskar stort lycka till och

grattis till er nyfödde dotter.
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Visst har du noterat
våra nya öppettider

på kansliet?

PRISUTDELNING UNDER FRIIDROTTENS ÅRSMÖTE

Hösten bruka innebära att friidrotten genomför sitt årliga årsmöte där de

bjuder in sina medlemmar att delta. Årsmötet genomförs i två delar där

första delen är prisutdelningar av gångna säsongen för att sedan övergå till

ett mer formellt årsmöte. Klubblokalen fylldes med barn, ungdomar och

vuxna medlemmar, det fanns inte en enda ledig stol då mötet startade. 

Nytt för detta år var att det utdelades för första gången Karl-Uno

ungdomsstipendiet. Stipendiet instiftades i samband med Karl-Unos 80-

årsdag som inföll 2020 och kommer under 5 års tid att tillfalla en ung och

lovande friidrottare i vår förening. Karl-Uno var i sina aktiva år en mycket

framgångsrik medeldistanslöpare på internationellnivå. 

Stipendiet tilldelades detta år till Evelina Henriksson för sina fina

prestationer under de gånga året. Evelina har under året med sin 8:e plats

och med tiden 2.45 på SM i marathon tagit ett stort kliv in i Sverigeeliten

på sträckan. Evelina har även ett mångårigt engagemang som

ungdomstränare i klubben. Ännu en gång stort grattis! 

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.

Föreningen kommer i
samband med detta att avsluta

säljkravet på
uppesittarbingolotter redan till
december i år och istället öka

medlemsavgifterna något. 
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.

Karl-Uno tillsammans med Evelina Henriksson
som tar emot stipendiet. 

Friidrottens ordförande Anna-karin tillsammans
med föreningsordförande Jan Sundman och

friidrottens kassör Johan. Anna-Karin och Johan
avtackades för sitt engagemang och fina insatser

för sektionen..     
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Vi vill passa på att påminna
du som medlem har fina
medlemserbjudanden i

Sportadmin appen, du hittar
dem under fliken

medlemskort och sen
erbjudanden.  Du finner bland
annat rabatterat gymkort, 20%
hos färg och tapet, rabatt hos

utvald sportkedja. Du kan läsa
mer om IFK Umeås

medlemserbjudanden här
 
 
 
 
 
 

IFK Umeå Orientering genomför
årligen skogsluffen. Skogsluffen

består av fem kartor runt om i
Umeåområdet. Varje person får i sin
egen takt utforska Umeås skogar med
att besöka de 100 kontroller som finns
utsatta. De personer som är med och

deltar i skogsluffen får även möjlighet
att delta i utlottning av en cykel

sponsrad av Team Sportia.
 

Årets vinnare av cykeln blev Britt
som tillsammans med sin syster har
genomfört skogsluffen i 42 år! Stort

grattis ännu en gång!

IFK UMEÅ 120 ÅR!  

120 år med IFK Umeå - Idrottsföreningen för alla, hela livet. Den 6

november 1901 nybildades IFK Umeå och är idag Västerbottens äldsta

idrottsförening som har varit verksam i obruten följd. Under åren har vi

firat flera idrottsliga framgångar genom ungdomsverksamheten och genom

våra 9 olika sektioner påbörjas nya idrottsliga resor. Morgan på kansliet har

under hösten varit ut till alla 9 sektioner för att filma och ta kort på våra

sektioner. Han har sedan skapat en gemensam film som visar vilken

fantastisk förening IFK Umeå är. Du hittar filmen här! Sprid gärna filmen

till era nära och kära.

IFK UMEÅS VETERANFÖRENINGS ÅRLIGA JULFEST

IFK Umeås Veteranförening finns för att verka för ett fortsatt gott

kamratskap i alla åldrar inom moderföreningen IFK Umeå. Detta sker

genom sammankomster och aktiviteter anordnad av veteranföreningen.

Föreningen brukar genomföra sin årliga julfest men även utflykter inom

Umeåområdet men även grannkommuner. I och med pandemin har

möjligheterna av att träffas och umgås genom deras aktiviteter ej kunnat

genomföras. Det var med stor glädje som årets julfest kunde genomföras

som vanligt, 25 glada veteraner deltog på julfesten. Det bjöds på

julbuffé av julensläckerheter, lotteri med fina priser och

musikunderhållning av Mickes Combo. En lyckad kväll där spännande

och trevliga samtal utbytes mellan veteranerna. IFK Umeå

Veteranförening uppmanar fler av IFK Umeås före detta aktiva, som ser

sig som en veteran, att delta i gemenskapen. Du hittar information om

deras träffar och den sittande styrelsen på IFK Umeås hemsida här.

https://www.ifkumea.com/docs/688/15914/Gemensamma%20sponsorer.pdf
https://youtu.be/ZhfuVGl8BnM
https://www.ifkumea.com/start/?ID=260751

