KLUBBINFO Djurö Vindö IF HT 2021

Efter nästan 1 ½ år av restriktioner pga Covid 19 är vi som förening i gång igen sakta
men säkert.
Djurö Vindö IF har en ny styrelse som utsågs på det digitala Årsmötet 2 maj, den består
av
Per Lejoneke ordförande
Helena Öberg kassör
Cecilia Avelin sekreterare
Carina Stockman-Westerberg, Thomas Taylor, Katarina Janeld, Noah Hulin ledamöter
Kansliet är öppet alla vardagar även om vi inte är på plats och består av Per Wiberg och
Johnny Feuk
Vi nås enklast på telefon 08 57151848.
Välkomna att kontakta oss via mail kansli@dvif.se med input, både ris och ros, från våra
verksamheter!

Nyheter i föreningen är att vi nu kan erbjuda Familjemedlemskap 500.- och även
välkomnar Stödmedlemmar 100.- Anmäl er till kansliet eller direkt på hemsidan med
namn och personnummer.

KOM OCH HEJA på vårt A-lag i fotboll på Sjösala! 3 hemmamatcher kvar av säsongen.

Lördagar 15:00 med öppet café.
11/9 DVIF-Stockholm Street Soccer FF
18/9 DVIF-Ingarö City FK
2/10 DVIF- Bagis Ultras BK
Hittills har laget vunnit en match , förlorat en och nu i söndags oavgjort.

Aktuella starter just nu är
Lek & rörelse 3-6 år onsdagar start 15/9 ansvarig Therese Klinga
Gymnastik åk 1-7 måndagar start 30/8 här erbjuder vi prova-på 3 ggr
Nytt Luftgolv inköpt till gymnastiken!
Motionsinnebandy Damer tisdagar 20:30 kontakt Maria Kennermark
Yoga Kundalini i Spegelsalen tisdagar 19-20:15 leds av Isabel Pollak

2 oktober -Premiär i serien för Innebandy i Djurö Sporthall. Välkommen till de
kommande 53 hemmamatcherna under säsongen!

Påminner om att vi har SportÅterbruket och tar tacksamt emot avlagda och urvuxna
sportartiklar, kontakta kansliet@dvif.se för inlämning alt upphämtning. Håll utkik efter
öppettider på vår hemsida. Vi har alltid öppet på dvifåterbruk.se

Hallhäng var en uppskattad aktivitet före Coronan. Nu söker vi vuxna som kan hålla i
detta igen, hör av er till kansliet för mer info !
Håll koll på DVIF.SE – det planeras en loppis under hösten !
PS. Djurö Vindö If har en behovsfond för familjer som behöver extra stöd till avgifter
eller material, vid behov kontakta tränare alt någon i styrelsen för hjälp med detta.

Med vänlig hälsning
Styrelse och Kansli

Tack till våra sponsorer !

