
IFK-NYHETER
M Å N A D S B R E V E T  F Ö R  A L L A  I N T R E S S E R A D E  M E D L E M M A R  I  I F K  U M E Å

A U G U S T I  2 0 2 1  |  U P P L A G A  8

IFK UMEÅ-DAGEN STÄLLS IN

Vi är tillbaka från sommarstängt på kansliet sen

vecka 31, men har kontinuerligt under sommaren

bevakat möjligheten att genomföra IFK Umeå-

dagen den 28/8 för att fira att vi fyller 120 år.

Eftersom vi ännu inte befinner oss i Fas 1 av

regeringens avveckling av restriktioner har vi,

tyvärr, behövt besluta att ställa in IFK Umeå-

dagen i slutet av månaden. 

Planeringsgruppen som varit engagerad ska ha ett

stort tack för er medverkan! Förhoppningen är att

vi snart kan fira tillsammans via ett annat forum

och på andra sätt. 

RALLY SWEDEN TILL UMEÅ:
ETT YPPERLIGT LÄGE FÖR
FUNKTIONÄRSUPPDRAG TILL 
SEKTIONERNA OCH LAGEN

Rally Sweden, som kommer till Umeå under

2022, genomförs den 24-27 februari. Vi som stor

förening har en fantastisk möjlighet att ta på oss

mängder med funktionärsuppdrag och tjäna

ovärderliga pengar till sektionen och/eller

lagkassorna. För att få en liten inblick i vad Rally

Sweden handlar om kan man klicka sig vidare till

YouTube-filmen nedan. 

Det finns både stora och små uppdrag att ta på

sig; både som individer och som större grupper.

Är du/ni intresserade av att veta mer så lämna din

intresseanmälan genom att mejla till oss på

kansliet@ifkumea.com innan 15/9.  Vi kommer

kalla till ett informationsmöte senare i höst. 

COLLÉN SNART PÅ FÖRÄLDRALEDIGHET -
VIKARIERANDE KLUBBCHEF SÖKES

Vill du eller någon du känner vara med och bidra

till vår vision "IFK Umeå - Tillsammans

förverkligar vi idrottsdrömmar"? Läs med om

vikariatet genom att klicka dig vidare till annonsen

här: jobbplus.se/jobb/25463

Fotbolls-
specifiktFotbolls-
specifikt

Kolla in Rally Swedens PR-
film genom att trycka dig

vidare till YouTube!

IFK Umeå 120 år!

@ifkumea1901 www.ifkumea.com

https://www.youtube.com/watch?v=zuX6TzjRhjU
https://jobbplus.se/jobb/25463


Nytt och fräscht är att varje lag
numera har sitt eget

swishnummer! Detta är till för
att underlätta vid

fikaförsäljningar vid
hemmamatcher. 

 
Svarta kiosken är nu upprustad

med ett manuellt (papper/penna)
bokningsschema för att alla lag
kostnadsfritt ska kunna använda
kisoken vid hemmamatcher. Väl
i kiosken finns upptryckta och

laminerade swish-QR-koder och
nummer för att försäljningen ska

rulla på smidigt. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tänk på att svarta kisoken är till
för alla IFK Umeås lag. Man

lämnar det i bättre skick än när
man fann det! Glöm inte att ni

själva måste ta med er alla
serveringsartiklar, och lämna

inte skräppåsar eller annat efter
er.  

 
Instruktioner om hur man hyr

kiosken finns uppsatt i
bollförrådet. 

DU HAR VÄL INTE MISSAT ATT DITT MEDLEMSKAP BJUDER PÅ
RIKTIGT BRA FÖRMÅNER FÖR DIG SOM PRIVATPERSON?

Vid uppvisande av ditt medlemskort, som finns i SportAdmin-appen så

får du tillgång till följande förmåner: 

@ifkumea1901 www.ifkumea.com

Fotbolls-
specifikt

Kummin Restaurang och Catering
erbjuder alla våra medlemmar 10%
rabatt på mat. Visa

K-Rauta erbjuder alla våra medlemmar
10% rabatt på ordinarie priser i butiken i
Umeå. Besök hemsidan för inspiration!

UPC erbjuder alla våra medlemmar
billigare träningskort, upp till 50%
rabatt! Läs mer på länken. 

Bilbolaget Umeå erbjuder 10% rabatt på
bästa tillgängliga pris vid bokningar via
hemsidan. Rabattkod (CDP): 917293

Rulla, en del av Bilbolaget Umeå, bjuder
på 3 månaders uppstarskostnader
inklusive 297 kr i kredit på ditt konto.
Ladda ner appen, registrera dig och ange
kampanjkoden PRIVATIFKUMEÅ för
att komma igång med ditt bilpoolande!

Genom att registrera dig hos Club
Intersport erhåller du upp till 6% bonus,
och föreningen ytterligare 3% i kickback
om du väljer att stötta just IFK Umeå.

Team Sportia erbjuder våra medlemmar
10% rabatt på alla köp.
Längdskidsrelaterade produkter 20%. 

https://www.k-rauta.se/
https://www.umeaperformance.se/medlemserbjudande-ifk-umea/
https://www.hertz.se/
https://www.k-rauta.se/
https://www.umeaperformance.se/medlemserbjudande-ifk-umea/
https://www.hertz.se/


Föreningslivet bygger på ideellt
engagemang och viljan att få

hålla på med sitt specifika
intresse. Trots att IFK Umeå har
många helt fantastiska eldsjälar
och duktiga ledare behövs det

fler - speciellt just nu!
 

Några av våra sektioner
upplever stora

generationsskiften inom deras
styrelser, och behöver få in fler
eldsjälar. Har du eller någon du
känner tidigare varit aktiv och

nu lagt skorna på hyllan? Saknar
du idrotten och vill tillbaka till
den, men känner att det lockar
mer med att arbeta med just

organisationen? Just nu behöver
vi dig! Kan du bidra? 

 
Hör av dig till IFK Umeå på

kansliet@ifkumea.com eller ring
kansliet på 090-773708. Besök

www.ifkumea.com för mer
information!

 
 

SISTA CHANSEN:  RAPPORTERA
VÅRTERMINENS LOK-STÖD
Det är snart dags för föreningar att lämna

in vårens närvarorapporter för att få LOK-

stöd. Vi vill påminna er om att innan den

20/8 stämma av att ni rapporterat alla

sammankomster. Kolla så att inga

tillfällen glömts bort/dubbelregistrerats så

att era berättigade bidrag uteblir! 

Vårtermin = 1/1-30/6.

@ifkumea1901 www.ifkumea.com

Eldsjälarna
bygger

förenings-
livet. Vill
du vara
med och
bidra?

Stort tack, Mats Eriksson, för 24
år som engagerad inom i IFK

Umeås boxningssektion! Vi ser
fram emot att få låna in dig

framöver, men till vår förlust,
inte längre som boxningens

ordförande! 

Sommarfriidrottsskolans några taggade deltagare på bild ovan! Nästa
vecka är sista veckan av sommarfriidrottsskolan, samtidigt som vår
fotbollsskola genomförs. Det finns fortfarande några platser kvar på

sommarfriidrottsskolan. Besök vår hemsida för att göra en sen
anmälan! 


