
TACK FÖR ATT DU ÄR MEDLEM I IFK UMEÅ

Du har väl inte missat att du som medlem i IFK Umeå från

och med 2021 kommer ha tillgång till ditt medlemskort

direkt i mobilen via appen "SportAdmin Medlemsapp".

Genom ditt medlemskap kommer du kontinuerligt under året

kunna ta del av nya och bestående medlemsförmåner. Tack

för att du är en del av vår förening! 

---> Du har väl inte missat att du som medlem kan ringa

fysioterapeuterna kostandsfritt på numret nedan. 
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Mer info på sista sidan!
NYTT I FÖRENINGEN: UTAN SPANING INGEN ANING

Som ni redan hunnit snappa upp genom våra digitaliseringsinsatser så försöker vi modernisera

föreningen på många sätt! Vi ska ju vara en förening av högsta kvalité som kontinuerligt växer och

blir bättre i alla delar av våra verksamheter. 

Som en del av detta kommer vi inom kort att göra en liten nulägenanalys genom ett initiativ som

heter "Utan Spaning Ingen Aning", där några barn/ungdomar i föreningen kommer bjudas in att

"spana" på hur föreningen kan förbättras/ändras utifrån deras perspektiv. 

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring/rad-och-vard-for-idrottsskador


Hej!

Jag heter Charlotte Kung men kallas för Lotti. Jag är ursprungligen från Örebro men älskar snön för

mycket för att bo i södra Sverige. Jag kommer att jobba 50% som friidrottssamordnare på IFK Umeå

vilket känns superkul! Till en början kommer jag framförallt jobba administrativt men hoppas på att

få träffa er på träningar framöver. Tidigare har jag arbetat som kock men studerade sen

Tränarprogrammet på Umeå universitet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och

idrottspsykologi. Efter min utbildning har jag jobbat inom föreningsidrotten ett par år som

projektledare, koordinator och administratör. Jag jobbar även lite extra som lärare på

Idrottsfysiologprogrammet på Umeå universitet.

När ni inte ser mig på kansliet eller i friidrottssammanhang så hittnar ni mig oftast i skidspåret eller i

skogen med karta och kompass. Tack för att jag får vara med och utveckla IFKs fina verksamhet

framåt. Hör gärna av dig för att säga hej, bolla träningsidéer eller för att ta reda på hur man lagar den

perfekta lasagnen. Jag ser fram emot att få träffa er!

/Lotti Kung

NY FRIIDROTTSSAMORDNARE:
CHARLOTTE KUNG
Välkommen säger vi till Charlotte "Lotti" Kung,

som från och med idag 26/2 kommer att jobba som

ny friidrottssamordnare! 

HADE DU KOLL
PÅ ATT

FÖRENINGEN
DELAR UT FLERA
STIPENDIER OCH

FÖRTJÄNST-
TECKEN? KOLLA

IN 
DET HÄR!

Lottis kontaktuppgifter

0724437157

lotti.kung@ifkumea.com

Finns tillgänglig på kansliet:

Mån 13-16

Tors 9-12

Fre 9-12

LOTTI är KUNG på allt som har med

Blodomloppet att göra. Har du några frågor

är du välkommen att höra av dig till

kansliet, men framförallt till Lotti! 

https://www.ifkumea.com/sida/?ID=171278
https://www.ifkumea.com/sida/?ID=171278
https://www.ifkumea.com/sida/?ID=171278


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

"Hej!
 

Viktor heter jag. Jag
började sitta i receptionen
på kansliet i somras som

praktikant, så ni kanske vet
vem jag är sedan tidigare. 

 
Jag kommer nu framöver
att jobba heltid på kansliet

så om vi inte träffats
tidigare gör vi

förhoppningsvis det under
det kommande året!"

 
 

Viktor är duktig på bland
annat hemsidan, vårt
medlemsregister, och

FOGIS. Han hjälper gärna
dig som ledare eller

medlem att uppdatera
hemsidan eller vårt
medlemsregister. 

 
Välkommen säger vi också
till Viktor som nu blir kvar

hos oss!
 @ifkumea1901 www.ifkumea.com

Vi påminner ännu en gång om det kommande årsmötet på

onsdagen den 24/3 kl 18:30. Det sker digitialt via Microsoft

Teams. Kolla hemsidan för mötesinformation och

uppkoppling!

Precis som de flesta nog tycker är det svårt att hålla reda på exakt
alla restriktioner eftersom de ändras så snabbt. Då vi som
idrottsförening också måste förhålla oss till Riksidrottsförbundet
och alla olika sporters specialidrottsförbunds förtydliganden är det
klart att det kan uppstå förvirring.

Men, våra sektioner och ledare har varit väldigt flexibla och
duktiga på att ställa om verksamheterna utifrån förutsättningarna,
och det ska de alla ha en stor eloge för! 

Med det sagt så kan föreningens insatta "corona-grupp"
(krisgruppen + adjungerad) bara hälsa att vi fortsättningsvis ska
förhålla oss till förbundens olika förtydliganden om vad som gäller
deras sporter. Många frågor gällande "vilka som klassas som
elitverksamma" har alltså respektive specialidrottsförbund ett
ansvar över att definiera. 

Har du någon fundering gällande restriktionerna kan vi på kansliet
vara behjälpliga att ta fram den senaste aktuella informationen. I
övrigt hänvisar vi till restriktionerna, och sedan sektionerna som
också har ett ansvar att informera om när träningar är igång eller
inställda. 

MER OM CORONA I IFK UMEÅ

Som idrottsförening blir vi en stor

aktör i samhället och har därför ett

viktigt ansvar att följa restriktionerna

som regeringen, Folkhälsomydigheten

och regionens smittskyddsläkare

tillsammans bestämmer under

pandemins utveckling.

https://www.ifkumea.com/start/?ID=152390


FOTBOLL: HERRLAG I DIV III NEDLAGT
Som det skrivits om i tidningarna har division 3

laget på herrsidan (laget som åkte ur division 2

under hösten 2020) behövt lägga ner på grund av

ekonomiska skäl. Herrlaget i division 4 södra blir

därmed representationslag och under en tid

framöver gäller det att fokusera resurserna inom

sektionen för att bygga upp en stabil

ungdomsverksamhet; både på dam- och herrsidan.

Med en stabil ungdomsverksamhet kan man

leverera fotboll på högre nivåer igen framöver. 

I detta generationsskifte kommer sektionen

framöver att söka fotbollshungriga personer som

vill engagera sig i olika lag, styrgrupper och till

styrelsen. 

Vet du redan nu att du vill vara med på den resan?

Hör då av dig till klubbchef Andrea Collén eller till

fotbollens ordförande Gunnar Bålfors för att höra

om framtidens nystart! 

ÖVRIGA IDROTTSVERKSAMHETER
Håll er uppdaterade på våra sociala medier för

sektionernas senaste uppdateringar. 

Du har väl inte missat skidornas fina

prestationer på de riktigt stora tävlingarna?

Eller att vi har Årets Idrottskvinna i

boxningen, och en medalj från ett friidrotts-

SM?  Badmintons högstaliga står på paus, men

ungdomsverksamheten rullar på, precis som

handbollen och orienteringen. Tyngdlyftningen

som till största del bedriver motionärs- och

seniorverksamhet håller inte igång träningar i

klubbens regi, och fotbollen generellt ligger i

tidig försäsong där de flesta ungdomslag inte

kommit igång ännu. 

CORONAKOMPENSATION Q4
Riksidrottsförbundet (RF) har som bekant delat ut

stöd till föreningar under 2020 för att hjälpa till

med ekonomin under pandemiåret. De sektioner

som har sökt stöd någon gång under året är

friidrotten, boxning, skidor, fotboll och bowling. 

Nyss kom beslutet från RF att föreningen får 81

000 kr i kompensation för kvartal 4. 

Totalt har föreningen kompenserats för 302 000 kr

(140 000 kr, 81 000 kr och 81 000 kr).




