
 

 

 

Klubbinfo I 2018 
 
Våren är äntligen här och vi närmar oss utesäsong; i trädgårdar, till sjöss, på Sjösalavallen 
och runtom landets alla fotbollsplaner.  

 

 

 
Kommande evenemang/möten 

Sektionsmöte 
Nästa sektionsmöte är tisdagen den 29 maj kl 19.oo i caféet på Sjösala. Vi välkomnar 
föreningens alla ledare och engagerade medlemmar. 

Summercamp 
Årets summercamp äger rum 18-20 juni på Sjösala och riktar sig till barn födda 2008-
2010. Anmälan görs på föreningens hemsida. I år kommer barnen utöver lekar och 
bollsporter få chans att prova på fiske. Ett perfekt tillfälle att lära känna nya kompisar och 
ha en massa skoj. 

Sjösaladagen 
Missa inte årets Sjösaladag den 25/8. Följ spännande matcher, ät gott från grillen och 
prova på olika aktiviteter. Mitt på dagen går skärgårdsloppet för de yngre av stapeln. För 
alla fotbollssugna finns det chans att spela Sjösalacupen. Ett tillfälle att möta grannar, 
arbetskamrater, vänner och ortsbor på plan. För anmälan minst 5 personer/lag, min ålder 
13 år, mixlag är ok. Anmälan via hemsidan https://goo.gl/forms/0Q45MGsrQbYmQXUq1 

 
Innebandy 

Innebandysäsongen avslutades med en rad olika evenemang i sporthallen. Bland annat 
Minicup där 17 lag kämpade tappert och caféet i hallen slog kassarekord. Samma dag var 
det även Derby i hallen för innebandytjejerna i DVIF och Ingarö IF. Otroligt glada barn och 
ungdomar på plats i Sporthallen. Ett stort tack för en fantastisk säsong. Vi laddar och 
planerar redan inför uppstart av nästa. 

  

https://goo.gl/forms/0Q45MGsrQbYmQXUq1


Föreningsinformation från Djurö-Vindö IF. Har du något du vill att vi tar upp på hemsidan  
eller i nyhetsbrevet? Maila kansli@dvif.se 

Fotboll 

Från och med 2019 gäller nya nationella spelregler för barn- och ungdomsfotbollen. Ökad 
anpassning efter barn och deras egen utveckling, bland annat ska planstorlekarna 
minskas. I arbetet är målet att allt fler ungdomar ska vilja vara kvar inom idrotten även i 
högre åldrar.  

Hos oss är fotbollssäsongen och seriespelen igång. Våren har varit inledningsvis kall och 
än är det några dagar innan Sjösalavallen kan tas i bruk.  

Kansliet hälsar att det finns Gröna kort att hämta på kansliet om behov finns. 

 

Friluftsliv 

Redan till kommande helg hoppas vi kunna sjösätta föreningens segelbåtar. I ett 
samarbete med Djurö Båtsällskap kommer vi att skapa ett litet segelcenter där vuxna får 
chans att lära sig själva och lära ut till sina egna barn. För att göra detta möjligt behöver vi 
ytterligare entusiaster som hjälper till att täcka av och göra iording båtarna. Hör av dig 
omgående till kansliet kansli@dvif.se om du är intresserad. 

 

Mötesplats Stavsnäs 

Föreningen har även varit drivande i uppstart av projektet Mötesplats Stavsnäs. Med 
ambition att utveckla föreningslivet för att minska utanförskap och stärka gemenskapen i 
lokalsamhället. Besök gärna www.motesplatsstavsnas.se för att ta del utav kommande 
aktiviteter. 

 
 
Styrelsen hälsar… 

Vi har haft innehållsrika första månader 2018. Vi är oerhört glada att vi fått städavtalet i 
sporthallen för kommande två år. Detta innebär att Per Wiberg och Johnny Feuk även 
fortsättningsvis kommer att bemanna vårt kansli alla veckans vardagar. 

I styrelsen välkomnar vi Anna Holmér, Linnea Jonasson och Roger Hagström.  
Ett stort tack till Susanne Levin och Tommy Wiberg som suttit i styrelsen i många år  
och genom åren gjort stora insatser för föreningen. 

Vi vill även ta tillfället i akt att uppmärksamma alla våra ledare i föreningen som 
fortlöpande gör ett fantastiskt arbete.  

Tveka inte att ta kontakt med någon i styrelsen om du har frågor eller vill engagera dig i 
föreningen. 
 
 
 
Kansliet 

För kontakt med Johnny Feuk och Per Wiberg på kansliet maila: kansli@dvif.se 
 
Våra huvudsponsorer 
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